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RESUMO  

 

 

O presente estudo se ocupou em analisar as representações dos divertimentos 
registrados nos periódicos locais da cidade de Diamantina/Minas Gerais, no período 
de 1888 a 1915. Na virada do século XIX ao século XX a elite política local, 
juntamente com os proprietários de lavras haviam se tornado empresários das 
fábricas, do comércio de distribuição, articulistas dos programas de desenvolvimento 
da cidade frente à região Norte de Minas Gerais. Nesse contexto, os periódicos de 
circulação local e regional fundados na cidade se tornaram o principal veículo de 
difusão dos ideários modernizantes que se pretendia ter na sociedade 
diamantinense. Discurso que permeou a forma do divertir-se, onde eram aceitas e 
difundidas práticas que atestassem o grau de civilidade, utilidade e instrução.  
Buscou-se, no entanto, entender quem eram os sujeitos envolvidos nesses 
discursos, a quem se destinavam e como eram recebidos pela sociedade 
diamantinense. Atestando que a rede intelectual de difusão dos ideários 
modernizantes, em sua maioria, foi dirigida pela elite local, representada por 
acadêmicos e por líderes políticos, entre conservadores, liberais, republicanos e 
religiosos. Cada qual defendendo suas doutrinas e lutando por diferentes caminhos 
do progresso da Diamantina. O projeto de modernização e civilização dos costumes 
iniciados pela elite diamantinense na década final do século XIX conseguiu reunir 
uma variedade de práticas de divertimentos, embora muito ainda se queixassem de 
não haver diversão na cidade. Na década de 1910, as representações dos 
divertimentos deixam claras as intenções de que fossem praticados pela elite que se 
pronunciava civilizada, frente aos demais grupos da população diamantinense.  
 
 
Palavras-chave: Diamantina. Diversão. Imprensa. Civilização. Belle époque. 
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ABSTRACT 

 

The present study busied analyze the representations of diversion printed in local 

newspapers in the city of Diamantina / Minas Gerais, from 1888 to 1915. At the turn 

of century XIX to century XX the local elite political, along with the owners of mines 

had become entrepreneurs factories, distribution trade, writers of the city 

development programs across the North of Minas Gerais. In this context, the 

periodicals circulation local and regional founded in the city became the main 

diffusion vehicle of modernist ideals that it was intended to have the diamantinense 

society. Discourse that permeates the way of having entertainment , where they were 

accepted and widespread practice attesting the degree of civility, utility and 

education.Is sought however, understand who were the subjects involved in these 

discourses, who were for and how they were received by diamantinense society. 

Certifying that the intellectual network dissemination of modernist ideals, in most 

cases, was directed by the local elite, represented by academics and political 

leaders, among conservatives, liberals, republicans and religious. Each defending 

their doctrines and fighting for different ways of progress of Diamantina. The project 

of modernization and civilization of customs initiated by diamantinense elite in the 

final decade of the nineteenth century brought together a variety of amusements 

practices, although much still complains of not having fun in the city. In the 1910s, 

the representations of enjoyments make clear the intentions that were practiced by 

the elite who spoke civilized, facing the other group of diamantinense population. 

 

Keywords: Diamantina. Diversion. Press. Civilizacion. Belle époque.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

As diversões são carregadas de símbolos, de funções e de tradições. O 

estudo das diversões possibilita a busca do aprendizado das funções e dos 

significados que apresentam dentro do contexto sociocultural de determinada 

sociedade. No âmbito da historiografia, a Nova História Cultural aponta que sendo 

as práticas culturais assuntos de primeira grandeza, “a diversão se configura mais 

claramente como um relevante objeto de estudo” 1. As pesquisas têm priorizado os 

grandes centros urbanos e regiões metropolitanas, não atendendo às singularidades 

das regiões do interior, não havendo, portanto, uma dedicação “à explicação de 

situações particulares, dentro de suas próprias especificidades, valorizando, assim, 

a singularidade dos fatos históricos” 2.  

 

Quanto ao uso do termo diversão relatei as suas representações na 

imprensa e nos livros memoriais do que era vivenciado naquele período, mas não 

discuti historicamente o seu conceito, uma vez que, o conceito de determinado 

fenômeno e/ou processo é tanto em decorrência quanto é agente do percurso que o 

constituí. Ele pode lograr por mais ou menos tempo, de acordo com a qualidade e a 

abrangência da sua definição. Os conceitos estão sujeitos às permanências e 

mudanças nas estruturas sociais, que podem vir a alterar ou não o seu significado 3. 

“A compreensão das peculiaridades e intencionalidades do ato de divertir-se deve 

estar profundamente relacionada com os sentidos e significados do seu tempo”4. 

Dando atenção maior ao tempo e acepções em que o termo era utilizado, do que na 

categorização e/ou nomenclatura que veio a ter ao longo dos anos. Nas discussões 

sobre a relação entre lazer e modernidade, Dias enfatiza que 

 

basta olharmos para a especificidade da experiência histórica palpável de 
grupos tão diversos e plurais [...] ou uma infinidade de outras ocupações, de 
ontem ou de hoje,para nos convencermos de que a maneira como cada um 

                                                           
1 MARZANO, Andrea; MELO, Victor Andrade de (Org). Vida Divertida: histórias do lazer no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. p.10.  
2 DIAS, Cléber Augusto Gonçalves. Esporte e cidade: balanços e perspectivas. Revista Tempo, v.17, 
n. 34. Dossiê Uma história do esporte para um país esportivo. 2013, p. 44.  
3MELO, Victor Andrade. Sobre o conceito de lazer.  Sinais Sociais. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2006.p. 
15-36. 
4Id. O lazer (ou a diversão) e os estudos históricos. In: ISAYAMA, Hélder F. & SILVA, Sílvio R. 
(Orgs.). Estudos do lazer: um panorama. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p. 74. 
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deles se relacionava com suas diversões era, na prática, muito mais 
matizada do que supõe esses modelos explicativos. 5 

 

Remetendo novamente ao fato de não concentrar em teorias explicativas 

do conceito, mas sim no ato das diversões em si, no seu momento e nas suas 

peculiaridades, e que foram trabalhados nessa pesquisa, de acordo com o que as 

fontes revelaram. 

 

Nessa perspectiva, este estudo se ocupou em analisar as representações 

dos divertimentos registrados nos periódicos locais da cidade de Diamantina, Minas 

Gerais, no período que compreende a sua aspiração a Centro do Norte Mineiro, na 

virada do século XIX ao século XX.  

 

Diamantina vivia na década de 1890 a euforia da “belle époque”: Possuía 
iluminação a querosene, abastecimento de água potável, calçamento nas 
ruas centrais, o Teatro Santa Isabel, biblioteca pública, diversas bandas de 
música e grêmios literários, um parque municipal no largo da Cavalhada 
Velha. Eram muitos os saraus realizados nas casas das famílias de 
destaque e, nas primeiras décadas do século XX, a cidade chegou a ter 
salão de boliche, pista de patinação, dois cinemas, loja de aluguel de 

bicicletas, clubes recreativos6. 
 

Era uma cidade na qual a diversão era vivenciada em diferentes espaços, 

de formas diversas e por diferentes sujeitos. Nesse período, a imprensa local, 

fortalecida por questões políticas, levava ao leitor discursos de melhorias urbanas e 

de modernização dos costumes. O discurso de modernização era dirigido à 

infraestrutura urbana, aos projetos sanitaristas e também aos divertimentos, às artes 

e à cultura.  

 

Assim como o que ocorreria em outras localidades, como é demonstrado 

por Melo e Marzano em seu estudo sobre as diversões no Rio de Janeiro entre 1830 

e 1930, em Diamantina os “intelectuais e autoridades defendiam que as diversões 

da cidade – não só nas praças como também nos teatros e outros espaços – 

                                                           
5 DIAS, Cléber Augusto Gonçalves. Teorias do Lazer e Modernidade: Problemas e definições. Licere. 
Licere, Belo Horizonte, v.12, n.2, jun.2009. p. 26.  
6 MARTINS, Marcos Lobato. A Presença da fábrica no “Grande Empório do Norte”: surto industrial em 
Diamantina entre 1870 e 1930. p. 281-304. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 9. 
Anais... Cedeplar – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG: 2000. p. 291.  
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deveriam atestar o seu grau de civilização” 7. As “peças de teatro, modas e 

costumes, artefatos e mecanismos eram apresentados a Diamantina, com grande 

destaque dado ao seu caráter moderno e civilizado” 8. O aspecto instrutivo e útil dos 

divertimentos era dado como justificativa para que a sociedade os vivenciassem.   

 

Os caminhos metodológicos adotados para o desenvolvimento da 

pesquisa tiveram início antes mesmo da definição do objeto até aqui apresentado. O 

que demanda que eu conte um pouco da minha própria história. 

 

Nasci em Diamantina e fui criada na cidade de Presidente Kubitschek, 

que fora distrito de Diamantina até meados do século XX. Questões de saúde, 

jurídicas e até mesmo os artigos de primeira necessidade, eram, na maioria das 

vezes, resolvidos e buscados em Diamantina. Contudo, o motivo que mais me 

levava à cidade quando criança eram as crises diárias de enxaqueca, o que gerou 

uma associação com a cidade: não gostava de Diamantina. No entanto, durante os 

estudos do pré-vestibular realizados na cidade, comecei a conhecê-la e vivenciá-la.  

 

Durante os quatro anos do curso de turismo na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFJVM, tornei-me residente, turismóloga e mais 

ainda, turista. As histórias por detrás dos casarios antigos começaram a me instigar 

e foram impulsionadas com a participação como membro voluntário do projeto de 

extensão e cultura “Conhecer para Respeitar: Patrimônio e Cidadania em 

Diamantina/MG” 9,despertando um encantamento pela cidade que descobri e 

incitada a conhecê-la ainda mais. A utilização do Mercado Municipal em todos os 

sábados por feirantes, estudantes, comunidade e turistas, me levou ao mestrado em 

Lazer a fim de pesquisar como aquele espaço havia se transformado no local de 

afirmação e de trocas culturais. O veículo para que esse estudo fosse feito, seriam 

                                                           
7 MARZANO, Andrea; MELO, Victor Andrade de (Orgs.). Vida Divertida: história do lazer no Rio de 
Janeiro (1830-1930). Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. 97-124. p.13. 
8 GOODWIN JUNIOR., James William.Cidades de Papel: imprensa, progresso e tradição: 
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 73. 
9O Projeto tinha como objetivo, sensibilizar a comunidade sobre o patrimônio local, por meio de 
caminhadas culturais que envolvem os sentidos e destacam as curiosidades sobre os locais. Para 
saber mais, acesse: MEDAGLIA, Juliana; SILVEIRA, Carlos Eduardo. Conhecer Para Respeitar: 
Patrimônio e Cidadania em Diamantina/MG. In: Decanto, Brasília. 2013. n. 23/24,  p. 93-100. 
Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/participacao/article/view/10202>. Acessado em: 05 
Jun 2016.  
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os jornais presentes na Biblioteca Antônio Torres.  

 

Era receio do meu orientador, Cléber, de que não houvesse um volume 

de fontes que me respondessem tal questionamento. Então me aconselhou a ir até 

os periódicos e deixar que eles me apresentassem um objeto.  Foi aí que, em 

outubro de 2014, me deparei com um volume significativo de notícias sobre os 

divertimentos durante a segunda metade do século XIX 10.  Nesse primeiro momento 

me senti desafiada a investigar quais eram e como se davam os divertimentos em 

Diamantina até a década de 1920, momento em que essa ainda se destacava como 

Centro do Norte de Minas, conforme apontavam alguns estudos sobre a cidade.  

 

Consultei os periódicos diamantinenses presentes no arquivo da 

hemeroteca da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa – BPELB, situada em Belo 

Horizonte, durante o mês de maio de 2015. Nos meses de junho, julho e agosto do 

mesmo ano, examinei os periódicos da Biblioteca Antônio Torres/BAT, em 

Diamantina, administrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional/IPHAN. Os títulos e o ano de publicação dos periódicos consultados estão 

apresentados na tabela 1.  

 

 

Tabela 1- Periódicos analisados para o estudo 
 
 

TITULO DO JORNAL ACERVO BAT ACERVO BPELB 

A Estrella Polar 1903 a 1915 1913 a 1914/1922 

A Idea Nova 1905 a 1912 1910 

A Voz do Norte 1917 1917 a 1918 

Cidade Diamantina 1893/1895/1896/1898/1903 1890/1897 a 1898 

Cinema Pathê 1909 - 

                                                           
10 A primeira tipografia de Diamantina foi instalada em 1828, pelo ourives Manuel Sabino de Sampaio. 
Mas é a partir da segunda metade do século XIX que a atividade ganha espaço e um número maior 
de títulos começa a circular na cidade. Ver lista em: MACHADO FILHO, Aires da Mata, Arraial do 
Tijuco, Cidade Diamantina. 3. ed. Belho Horizonte, MG: Ed. Itatiaia, 1980. 
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Liberal do Norte 1887 a 1888 1887 a 1888 

O Itambé 1902 a 1905 - 

O Jequitinhonha 1904 a 1906 1904 a 1905 

O Municipio 1894 a 1903 1896 a 1902 

O Norte 1906 a 1909 1906 a 1909 

O Piruruca 1915 1915 

O Tambor 1890 1890 

Pão de Santo Antônio 1906 a 1913/1915 a 1920 1916/1918 a 1919 

Propaganda - 1888 

Sete de Setembro 1886 a 1889 1887 a 1889 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Foram consultados quinze títulos de periódicos diamantinenses 

publicados no período de 1886 a 1920, tendo um total de 1326 edições de jornais 

consultadas. Dessas, 117 foram consultadas na BPELB, e as 1209 restantes, na 

BAT. Os jornais de maior representatividade, tanto na quantidade de edições quanto 

nas referências aos divertimentos - títulos destacados em negrito na tabela – foram 

A Estrela Polar, A Idea Nova, O Jequitinhonha, O Norte, O Municipio, Propaganda e 

Sete de Setembro. 

 

Em sua maioria, esses periódicos eram distribuídos semanalmente e de 

alcance regional, sendo compostos por quatro páginas, salvo algumas edições 

especiais que chegavam a cinco ou seis páginas. Como exceção tem-se o Cinema 

Pathé, folhetim distribuído em 1909 pela administração do cinema, detalhando as 

melhorias realizadas no mesmo e descrevendo as cenas do filme que retratava a 

vida e morte de Jesus Cristo. E o jornal Pão de Santo Antônio, que inicialmente foi 

um boletim mensal, entre 1906 e 1913, reportando majoritariamente as ações e os 

acontecimentos da Pia União do Pão de Santo Antônio e que tornou-se quinzenal 

entre 1913 e 1915, e semanal entre 1915 e 1935, com publicações diversas sobre a 

cidade e região.  
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As fontes sobre os divertimentos foram tabuladas e transcritas e 

posteriormente separadas em categorias. O volume de ocorrências de anúncios e de 

notícias sobre o teatro e em sequência sobre o cinema, e os aspectos modernos, 

instrutivos e civilizadores presentes na maioria dessas notícias, direcionaram o olhar 

para estes divertimentos.Dentre todos os divertimentos trabalhados nessa 

pesquisa,houve um total de 423notícias em artigos, ora anunciando o divertimento, 

ora o descrevendo, ora o censurando. Alguns anúncios também chamaram a 

atenção durante a pesquisa, e foram utilizados, principalmente para o entendimento 

da sociedade no período em questão.  

 

Nos anos finais da década de 1880 o teatro ganhou destaque nas páginas 

dos jornais entre os demais divertimentos presentes em Diamantina. A esse era 

atribuída uma contribuição na formação moral civilizada, ao passo que “constituía 

um ponto de encontro entre as pessoas, efervescendo um campo de exercício das 

regras de comportamento em sociedade” 11. Os jornais passaram a noticiar a 

chegada de companhias na cidade, a sua atuação, o conteúdo das apresentações, o 

sucesso ou fracasso frente à plateia, as críticas e os detalhes das apresentações. O 

público era convidado e aconselhado a dar assistência e acolhida a esta “difícil” e 

“útil” arte. Outros divertimentos como o circo, o teatro de bonecos e as touradas, 

eram frequentes na cidade e com alguma representatividade nos periódicos locais.  

 

Nos anos finais da década de 1900, no entanto, o teatro perde a 

representatividade que vinha tendo pela instalação do cinematógrafo na cidade. 

Tratado como o divertimento mais “smart”, “moderno” e presente nas cidades mais 

adiantadas, o cinema é celebrado por substituir favoravelmente o teatro 12. Os 

periódicos passam a reportá-lo como o centro das diversões e o local de encontro da 

elite diamantinense. O caráter civilizador e instrutivo do cinema é destacado e o local 

recomendado para o divertimento das famílias. Juntamente a ele, bailes, retretas e 

utilização de espaços públicos começam a ganhar destaque e a participação de 

parte da comunidade local.  

 

                                                           
11 DUARTE, Regina Horta. Noites Circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no 
século XIX. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. p.139.  
12 BAT. Cinema Pathé. O Norte. Diamantina, 16 Jan. 1909. n. 3. p. 3. 
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Em 1914 houve a construção de um novo prédio do Teatro Santa Isabel 

onde passou a funcionar também o cinema. Esse novo local teve representatividade 

nos periódicos, onde o destaque era dado para a instrução proporcionada por esses 

divertimentos, e na atenção à respeitabilidade da moral e dos bons costumes que as 

peças e filmes deveriam apresentar.  

 

A moral, a civilidade e a instrução, são elementos que permearam o 

discurso jornalístico frente a determinados divertimentos presentes na sociedade 

diamantinense, no período da belle époque. Questiona-se, no entanto, quem eram 

os sujeitos envolvidos nesses discursos, a quem se destinavam e como eram 

recebidos pela sociedade diamantinense. Para elucidar e compreender tais 

questionamentos, a pesquisa teve como base alguns pontos norteadores:  

 

_ Analisar as representações das práticas de diversão pela mídia 

impressa em Diamantina/MG, entre os anos de 1888 e 1915. Identificar as principais 

práticas de diversão abordadas e a forma como eram mencionadas e anunciadas; O 

período temporal aqui tratado tem início em 1888, momento em que o teatro aparece 

com significativa representatividade nos periódicos locais, principalmente com a 

estadia da Companhia Boldrini e, por ter esta representatividade combinada ao 

discurso de “civilizar” a cidade, tornando-a o Centro do Norte de Minas e, termina em 

1915,período que precede a chegada da ferrovia, ocorrida em maio de 

1914,momento em que novos projetos de expansão mercantil e novas perspectivas 

de desenvolvimento local são pensados para a cidade. É, também, o ano em que o 

volume de periódicos disponíveis para pesquisa tem um declínio significativo, 

voltando a ser representativo somente no início da década de 1930.  

 

_ Discutir de que forma as diversões funcionavam, pontuando quais eram 

as pessoas que delas participavam; em que período elas ocorriam; quem eram os 

responsáveis por sua organização e com quais motivações eram organizadas; como 

as diversões eram regulamentadas e as relações com os demais setores 

institucionais, a Igreja, a Polícia e a Câmara Municipal.  
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Estudos como os de Souza e Martins 13 indicam Diamantina como Centro 

do Norte de Minas no período da Primeira República, o primeiro relacionando 

principalmente à atividade episcopal, e o segundo baseando-se nas questões 

econômicas e mercantis da cidade frente ao Norte de Minas e nos discursos dos 

periódicos locais. Algumas dessas questões foram apresentadas ao longo desse 

trabalho. Em contrapartida, Silva 14 que estudou os discursos de modernidade 

presente nos periódicos da cidade de Montes Claros pelo mesmo período, encontrou 

a afirmativa de ter sido Montes Claros a mais importante cidade do Norte de Minas. 

Contudo, neste trabalho não foram discutidos esses embates, tendo considerado, 

portanto, o desejo das elites diamantinenses, conforme impresso nos periódicos 

locais, de se afirmarem como Centro do Norte Mineiro.  

 

Este trabalho se propõe a descrever um fenômeno cultural específico, 

tendo em vista as representações impressas dos divertimentos num período 

passado. Nesse sentido, esta pesquisa foi orientada na perspectiva da Nova História 

Cultural, na tentativa de “decifrar a realidade do passado por meio das suas 

representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas 

quais os homens expressam a si próprios e o mundo” 15. A Nova História Cultural 

tem interesse em toda a atividade humana, estando mais preocupada com a análise 

das estruturas sociais e das experiências na mudança social pelas pessoas comuns.  

 

Os jornais têm uma importante função na escrita da história social, uma 

vez que “as marcas deixadas no papel ajudam-nos a interpretar o tipo de cidade que 

os ‘homens de imprensa’ então queriam imprimir na realidade local” 16 e servem, 

portanto, como excelente fonte para pesquisas históricas que buscam entender as 

                                                           
13 SOUZA, José Moreira. Cidade: Momentos e Processos – Serro e Diamantina na formação do 
Norte Mineiro no século XIX. Anpocs, Marco Zero, 1993. MARTINS, Marcos Lobato. Breviário De 
Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas Minas Gerais (século XIX). – 1 ed. – Belo 
Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. 
14 SILVA, Luciano Pereira da.Em Nome da Modernidade: uma educação multifacetada, uma cidade 
transmutada, um sujeito inventado (Montes Claros, 1889-1926). 2012. 210 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de Educação/ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG: 
2012. 
15PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
p. 42.  
16 GOODWIN JUNIOR., James William. Melhoramentos urbanos e política local: o jornal “A Ideia 
Nova”, Diamantina, MG, 1906-1910. In: Associação Nacional de História – ANPUH SIMPÓSIO 
NACIONAL DE HISTÓRIA, 2007. p.1. Disponível em: < 
http://snh2007.anpuh.org/resources/content/anais/James%20William%20Goodwin%20Junior.pdf> 
Acesso em: 02 fev. 2015. 
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matrizes de dada sociedade. Desse modo, as representações dos divertimentos 

dadas por meio dos periódicos diamantinenses foram o objeto de pesquisa deste 

trabalho.  

 

A imprensa é produto do seu tempo, instrumento para compreensão de 

uma época não condicionada a apenas uma classe social, onde os diferentes grupos 

podem dela se apropriar de diferentes modos. Os discursos assumidos por 

articulistas de periódicos podem, desse modo, intervir na organização e conduta da 

sociedade que é envolvida por esse discurso.  

 

As representações do passado estão dotadas de interesses e pontos de 

vista pessoais. “Os documentos que descrevem ações simbólicas do passado não 

são inocentes e transparentes; foram escritos por autores com diferentes intenções 

e estratégias” 17.Dessa forma, as representações do mundo social são variáveis e 

determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam, podendo abarcar discursos 

que impõem autoridade e legitimação de escolhas. Nessa perspectiva, na finalidade 

de compreender o que os “homens de imprensa” queriam imprimir na sociedade 

diamantinense na virada do século XIX ao século XX, será apresentado em tópico 

especifico dessa introdução e de forma breve, quem eram estes homens, e quais os 

ideais por eles defendidos. 

 

Alguns dos memorialistas de Diamantina foram utilizados como fontes de 

apoio, para esclarecer quem foram os homens da imprensa diamantinense e na 

busca de informações quando da falta de edições e/ou informações mais detalhadas 

dos periódicos. Dentre memorialistas consultados, tem-se Helena Morley, 

pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant (1880-1970), filha de garimpeiro, que 

escreveu um diário nos tempos da Escola Normal, entre os anos de 1893-1895, 

retratando seus feitos e os acontecimentos da cidade, sendo publicado em 1942 

com o título Minha Vida De Menina. 

 

Celio Hugo Alves Pereira, que fez um estudo dos cincos cadernos de 

anotações dos acontecimentos de Diamantina de João Henrique da Costa, 

                                                           
17 HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p.18. 
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diamantinenses nascido em 1868, funcionário do telégrafo, com o título Efemérides: 

do Arraial do Tejuco a Diamantina (2007). 

 

Memórias de um Estudante – 1885-1906 (Manuscrito) de Ciro Arno, 

pseudônimo de Cícero Arpino Caldeira Brant, integrante de importante família de 

comerciantes em Diamantina, que organizou em narrativa suas experiências como 

estudante e da vida cotidiana em Diamantina, Ouro Preto, Belo Horizonte e São 

Paulo, formou-se em direito em 1904, e foi responsável pela coluna Urbi et Orbe do 

jornal A Idea Nova, a partir de 1907.  

 

Vultos e Fatos de Diamantina (1954) que traz uma síntese dos principais 

acontecimentos de Diamantina entre os anos de 1883 e 1937, do médico e escritor 

Soter Ramos Couto, que se posicionava republicano, católico e colaborador em 

jornais locais; exerceu cargos eletivos em Diamantina e na década de 1940 dirigiu a 

Biblioteca Municipal de Belo Horizonte, hoje Biblioteca Pública Estadual Luiz Bessa. 

 

E Aires da Mata Machado Filho, filólogo, professor e linguista, nasceu em 

Diamantina em 1909, filho do tenente coronel Augusto Aires da Mata Machado. 

Publicou em 1944 o Arraial do Tijuco Cidade Diamantina, que se assemelha à 

publicação de Soter Couto, com foco nos acontecimentos e aspectos da vida 

diamantinense a partir do início do povoamento local.  

 

Para que as representações dos divertimentos vivenciados na Diamantina 

da belle époque fossem entendidas conforme seu contexto social, foi necessário, 

primeiramente, conhecer as estruturas dessa sociedade, seus conflitos e afirmações 

e os motivos que deram à cidade as alcunhas de Empório do Norte e Atenas do 

Norte. 

 

Também foi necessário conhecer alguns dos “homens da imprensa” 

diamantinense, de forma a compreender seus pontos de vista, suas configurações 

perante a sociedade e de seus interesses, permitindo estabelecer a intencionalidade 

dos discursos e sua destinação. 
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Os Homens de Imprensa de Diamantina 

 

 

O primeiro jornal da cidade de Diamantina surgiu em 1828, chamado de 

Eco do Serro. Foi criado pelo lapidário Manuel Sabino de Sampaio Lopes, o qual era 

liberal exaltado e adversário de Dom Pedro I 18. Entre as décadas de 1820 e 1910, 

existiu um total de 77 periódicos, sendo que o surgimento mais expressivo se deu da 

década de 1860 em diante acompanhando o desenvolvimento da região, momento 

em que surgiram os jornais O Jequitinhonha, O Liberal do Norte e O Norte19. 

 

O Jequitinhonha fora fundado ainda nos primeiros anos da década de 

1860 pelos irmãos Joaquim Felício dos Santos e Antônio Felício dos Santos, sendo 

Joaquim o que o mais se destacou. Em 1862 realizou uma série de publicações nas 

quais expunha suas ideias liberais, as chamadas “Memórias do Distrito Diamantino”, 

que veio a ser publicado como livro posteriormente. Em 1879 tomou parte num 

manifesto republicano em Diamantina, organizando no ano seguinte o Clube 

Republicano da cidade. Irmão de Dom João Antônio dos Santos criaram juntos, 

Joaquim, Antônio e Dom João, a fábrica de tecidos do Biribiri, onde faleceu no ano 

de 1893. Suas ideias e descontentamentos com as políticas de governo foram 

publicadas nas folhas do O Jequitinhonha, que circulou entre 1860 e 1873 20. 

 

Após 30 anos de suspensão da circulação do periódico O Jequitinhonha, 

Juscelino da Fonseca Ribeiro Junior e Arthur Napoleão Alves Pereira, retomaram as 

publicações entre os anos de 1904 e 1906. Período em que Diamantina se firmara 

com centro do norte mineiro, e as questões de civilidade e melhoramentos urbanos 

foram largamente discutidos. O posicionamento do periódico frente a essas 

questões foi de apoio às modificações no cenário urbano, no calçamento de ruas, na 

instalação da ferrovia21.  

                                                           
18 MACHADO FILHO, Aires da Mata. Arraial do Tijuco, Cidade Diamantina. 3. ed. Belo Horizonte, 
MG: Ed. Itatiaia, 1980. 
19 SOUZA, José Moreira. Cidade: Momentos e Processos – Serro e Diamantina na formação do 
Norte Mineiro no século XIX. Anpocs, Marco Zero, 1993. 
20 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX) – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. 
21 BAT. Carto do Rio. O Jequitinhonha. Diamantina, 22 Maio. 1904. n. 18. p. 1. 
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Em 1889 surge outro periódico de posicionamento republicano, O 

Tambor, de propriedade de José Joaquim Neto Amarante e direção de Francisco 

Ferreira Correia Rabelo, candidato a deputado geral, em oposição ao liberal João da 

Mata Machado 22.  

 

Outro grupo de destaque na difusão dos seus ideais foi o dos irmãos Mata 

Machado e Leopoldo Pereira. Seus ideários visavam o fortalecimento do ensino 

primário e o desenvolvimento regional por meio dos empreendimentos agrícolas, 

apoiando o cooperativismo e propondo a participação dos imigrantes como forma de 

acelerar a modernização da agropecuária regional. A primeira iniciativa estaria 

relacionada à aproximação das povoações sertanejas por meio da abertura de 

estradas a partir do desenvolvimento de linhas férreas e fluviais, o que contribuiu 

com a luta pelo ramal ferroviário da Diamantina e da região do norte mineiro.Os 

ideais agraristas dos Mata Machado e de Leopoldo Pereira foram defendidos e 

relatados por meio dos periódicos Cidade Diamantina (1890-1903) eA Idea Nova 

(1905-1912) 23.  

 

O Sete de Setembro (1886 a 1889) representava as ideias do Partido 

Conservador, dirigido por Xisto Pio Fernandes de Oliveira Junior e com redatores 

diversos. O Propaganda, com direção de José Ferreira de Andrade Brant Junior, 

colocava-se como órgão consagrado ao interesse do povo. Tinha o apoio de José 

Brant e Arthur Queiroga. O Município (1894 a 1903) era órgão oficial do Governo 

Municipal, publicava os projetos e leis discutidos nas seções da câmara, quadro de 

arrecadações e despesas e demais atribuições do Governo, e também 

acontecimentos da vida social, queixas e reclamações da população local.  

 

Os jornais representavam um ideal político e até mesmo social, conforme 

o posicionamento de seus redatores na sociedade diamantinense. Em meio aos 

diversos jornais existentes, é possível identificar alguns com viés político e outros 

voltados para questões religiosas e até mesmo uma mescla entre ambos os 

segmentos. O periódico A Idea Nova, por exemplo,que 

                                                           
22 MACHADO FILHO, Aires da Mata, Arraial do Tijuco, cidade Diamantina. 3. ed. Belo Horizonte, MG: 
Ed. Itatiaia, 1980. 
23 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX) – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014.  
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utilizando editoriais para denunciar erros e arbitrariedades cometidas pela 
Câmara Municipal. Notícias (e comentários que as seguiam) comparavam, a 
situação de Diamantina com outros centros urbanos, destacando os 
problemas locais e reclamações atribuídas a populares que procuravam a 
redação. 
Em 1908, quando o grupo ligado à A Ideia Nova assumiu a Câmara, o 
discurso mudou, passando a exaltar as ações da Municipalidade, 
especialmente as reformas urbanas e o desenvolvimento local 24. 

 

Como se pode observar no trecho destacado acima, é possível identificar 

o sectarismo presente nos jornais veiculados na cidade, característica comum da 

imprensa nesse período e que diz muito sobre as formas de criticar e/ou exaltar 

alguns divertimentos e práticas sociais, como é discutido nos demais capítulos deste 

trabalho. Não somente como meio informativo, os jornais eram utilizados como 

meios de persuadir o leitor de acordo com os ideais do grupo ao qual o mesmo 

pertencia. A condição dos redatores de serem pessoas de influência na cidade, e a 

pequena população, proporcionava conhecimento das principais famílias, 

possibilitando descrever a presença e até mesmo a ausência destas nos eventos 

locais. 

 

Contra os ideais políticos do A Idea Nova, estava O Norte (1906-1909), 

defensor da política de Olímpio Mourão, senador estadual e agente executivo 

municipal. O Norte tinha como redatores Arthur Queiroga e Antônio Ramalho, até 

fevereiro de 1907, quando é assumido por Catão Junior. Tinha a colaboração de 

Antônio Cícero de Menezes, José Jorge e Thiers Motta.   E como correspondentes, 

“no Rio, o acadêmico David Corrêa Rabello; em Bello Horizonte, o acadêmico João 

Camelo; em Ouro Preto, Aldo Delfino; e em S. Paulo o dr. Cicero Caldeira Brant” 25. 

A principal ideia defendida era a de que a sociedade não compreenderia a vida 

moderna sem que houvesse o apoio dos periódicos para a difusão do pensamento.  

  
A Igreja Católica, por meio de Dom João Antônio dos Santos, posicionava 

agrarista e moderadamente reformadora. Mais do que um direcionamento aos 

aspectos econômicos, havia o projeto de “cidade Católica” a que se ateve a Diocese 

de Diamantina frente ao Norte, esse apontava para a “moralização dos 

costumes”.Os valores liberais, as modificações nos padrões de família e os 

                                                           
24GOODWIN JUNIOR, James William. Melhoramentos urbanos e política local: o jornal “A Ideia 

Nova”, Diamantina, MG, 1906-1910.  In: Associação Nacional de História – ANPUH SIMPÓSIO 
NACIONAL DE HISTÓRIA, 24, 2007. p. 3. 
25 BAT. Para onde vamos. O Norte. 03 Maio. 1906. n. 1. p. 1.   



26 
 

“deboches” com as tradições, eram os principais desafios a serem controlados. 

Dentre algumas “condenações” estabelecidas pela Igreja, encontrava-se a 

maçonaria. Procissões deixaram de passar pela rua onde se encontrava a sede da 

referida sociedade, e as bandas de música que tocassem em suas festas, eram 

impedidas de participar das celebrações religiosas 26.   

 

Em 1902 foi criado pelo então bispo Coadjutor, Dom Joaquim Silvério, o 

jornal A Estrella Polar, órgão oficial do clero diamantinense. A Estrella Polar dedicou 

a publicar em sua folha as visitas pastorais, os ideários de família e de mulher, as 

doutrinas da Igreja. Atenção também era dada aos divertimentos, sendo por vezes, 

alvos de censuras e proibições.E em 1906, José Augusto Neves, professor e 

jornalista, fundou o jornal Pão de Santo Antônio, o qual possuía tipografia própria na 

instituição de recolhimento dos pobres de mesmo nome. Assim como A Estrella 

Polar, o Pão de Santo Antônio também se dedicou aos acontecimentos católicos, 

mantendo, porém, uma postura mais discreta na moralização dos costumes.  

 

Mas não só de homens se compunha o quadro de escritores e tipógrafos 

dos jornais diamantinenses desse período. Além do serviço administrativo da família 

e do lar, do operariado da fábrica do Biriribi, as mulheres se fizeram presentes 

também nos espaços da redação. O jornal, Cidade Diamantina, tinha como 

tipógrafa, entre 1897 e 1900, Rita Glória. No jornal O Itambé em 1902, Maria do 

Sacramento Figueiredo, Carmelita Augusto Costa, integrantes da tipografia. A Idea 

Nova tinha entre o pessoal técnico em 1910, Etelvina Perpétuo Ribeiro, Arminda 

Afonsina Fernandes, Argentina Afonsina Fernandes, Maria Afonsina Fernandes. A 

Estrela Polar, em 1910, tinha na tipografia, Alzira Ferreira Mota, Julia Mota, Maria do 

Rosario Porto, Maria José Coelho, Maria da Conceição Vieira, Maria Eugênia de 

Campos, Amélia de Lucia.  O Pão de Santo Antônio tinha com expedidora Margarida 

Silvestre, pseudônimo de Maria Jacinto Neves 27.  

 

Em alguns jornais, como é o caso do A Idea Nova, fica evidente a 

participação de mais de um membro da família trabalhando na tipografia. Em 21 de 

                                                           
26 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX) – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014.  
27 GOODWIN JUNIOR., James William.Cidades de papel: imprensa, progresso e tradição: 
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 169. 
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abril de 1900, as senhoras Clelia Corrêa Rabello, Zelia Correa Rabello e Nicia 

Correa Rabello criaram o Voz Feminina na cidade. Tinha como objetivo a luta pela 

emancipação feminina, sendo a mulher uma séria questão do mundo social 28.  

 

Diferentes ideais permearam os que estiveram à frente dos jornais em 

Diamantina no período deste estudo. Na sua maioria, foram dirigidas pela elite local, 

representada por acadêmicos e por líderes políticos. Entre conservadores, liberais, 

republicanos e religiosos, todos de algum modo expressavam o desejo do progresso 

e da Diamantina. Estes eram os homens e mulheres que deixaram registrados no 

papel representações de história da Diamantina do final do século XIX e início do 

século XX. 

 

 

A Diamantina da Belle Époque 

 

 

A década de 1860 em Diamantina foi marcada pelo início da crise 

diamantífera que se estendeu até finais da década de 1880. O município sofreu com 

a queda de preços do diamante, acometida pela descoberta de jazidas na África do 

Sul, o que abalou drasticamente a sociedade com quebras no mercado e 

ocorrências de suicídios. Para o Império do Brasil, essa foi uma época de 

investimento em processos de modernização e diversificação das atividades 

econômicas e de produção, tendo parte da elite diamantinense adotado esse 

discurso como forma alternativa para o desenvolvimento e progresso da região.  

 

A década de 1860 marca também em Diamantina, o início do processo de 

regulamentação e enquadramento do catolicismo institucional, com a posse de Dom 

João Antônio dos Santos em 1864, primeiro bispo de Diamantina. A instalação da 

Diocese norte/nordeste de Minas criou efetivamente o que veio a ser chamado 

“Norte Mineiro” e a tornar Diamantina a capital dessa região 29. Nesse contexto 

surgem em Diamantina os movimentos do catolicismo conservador e ações contra a 

                                                           
28 BAT. Voz Feminina. O Município. Diamantina, 08 Maio 1900. n. 225. P. 4.  
29 SOUZA, José Moreira. Cidade: Momentos e Processos – Serro e Diamantina na formação do 
Norte Mineiro no século XIX. Anpocs, Marco Zero, 1993. 
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escravidão e a maçonaria. Ao passo que alguns grupos da elite local criam os 

jornais republicanos.  

 

Foram ações do Bispado a criação de instituições de ensino na cidade 

com o apoio financeiro das elites local que visavam a capacitação dos seus filhos e 

filhas. Dentre elas o Ateneu de São Vicente de Paula, o Seminário Sagrado Coração 

de Jesus, dirigido por padres lazaristas franceses e responsável pela educação de 

boa parte dos rapazes de Minas e da Bahia e, o Colégio Nossa Senhora das Dores, 

dirigidos por irmãs vicentinas também francesas.  

 

Essas ações do Bispado refletiam o processo de Romanização da Igreja 

Católica no Brasil. Desde a colonização até a Proclamação da República, o Rei era 

chefe de Estado e superior religioso. Com a separação entre Igreja e Estado, a 

Igreja viu uma ruptura entre os fiéis e a doutrina eclesiástica, iniciando assim, o 

processo de Romanização, que consistiu, claramente, na europeização da vida 

religiosa. “[...] vieram da Europa congregações religiosas e membros das Ordens, 

com a finalidade de direcionar conventos, além de fundar escolas católicas, num 

processo de sobreposição do clero em relação às bases leigas do aparelho 

religioso”30.Essas congregações religiosas não apenas instituía as cátedras 

teológicas, como também intervinha na moral e nos costumes da sociedade.  

 

Desse modo, a massa de fiéis, ligada às comemorações religiosas 
populares era enxergada como seguidora de uma religião desvirtuada que 
deveria ser orientada para seguir uma ordem hierárquica única, diretamente 
da Santa Sé, a fim de evitar o caráter local da religião e seu consequente 
distanciamento31. 

 

Mas não somente interviu nas festividades religiosas, como também 

direcionava os fiéis para a prática da moral e dos bons costumes nos diversos 

momentos de sociabilidade.Alguns dos periódicos utilizados para esta pesquisa, 

revelaram parte dessa intervenção no modo de vida dos fiéis diamantinenses, como 

é apresentado no tópico 2.2 deste trabalho, principalmente no que diz respeito aos 

modos de divertimentos. 

                                                           
30 BERNADO COSTA, Giovani. Catolicismo Tradicionalista e Arautos do Evangelho: aspectos 
fundamentais de um tradicionalismo católico.2014. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Religião) - Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014. p. 12-13.  
31Ibid. p. 12 
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Em 1876, “os 657 cidadãos votantes de Diamantina possuíam uma renda 

estimada em 550:000$000 (quinhentos e cinquenta contos de réis), cabendo aos 

comerciantes 38% do total, aos mineradores 20%, e aos magistrados e advogados 

9%”32. Desse modo os cidadãos contribuíam favoravelmente com o processo 

acumulativo podendo promover a expansão do setor produtivo. Neste mesmo ano, a 

elite local sob a direção do bispo Dom João inaugura, a cerca de doze quilômetros 

da cidade, a fábrica de tecidos do Biribiri. A mão-de-obra era composta em sua 

maioria por mulheres, havendo alguns poucos técnicos ingleses.  

 

Anteriormente à fábrica, as mulheres eram preparadas para serem boas 

esposas e administradoras do lar e na ocupação de professoras.  A fábrica de 

Biribiri, juntamente com o asilo de órfãs construído em anexo ao Colégio Nossa 

Senhora das Dores, foram programas direcionados para o numeroso grupo de 

mulheres sem proteção familiar que viviam em Diamantina naquele período, visando 

à “moralização dos costumes” em primeiro lugar. Na fábrica 

 

não há espaço para a individualidade: do convento – dormitório – para o 
refeitório, do refeitório para a fábrica, da fábrica para a igrejinha, da igrejinha 
para o largo, as moças andavam em grupos, de braços dados. A fábrica não 
é, em primeiro lugar, uma empresa capitalista. Seu objetivo principal é o de 
moralizar as relações, preservando as moças das tentações através da 
educação pelo trabalho. [...] as moças recebem distintivos pelo bom 
comportamento – fitas azuis, roxas, encarnadas, verdes. A emulação é de 

prestígio e não monetária33. 
 

O reconhecimento pela decência e bom comportamento era o que 

estimulava as disputas das moças da fábrica e não o salário. Esse parece que se 

manteve estável, tanto para as mulheres, quanto para os homens, desde sua 

instalação até a década de 1930.  

 

Outras fábricas de tecidos foram abertas na região, como a de São 

Roberto, 1877, Santa Bárbara, 1886, e Perpétua, 1890. Essas utilizavam matéria-

prima proveniente da região e a comercialização de seus produtos se destinava ao 

Norte de Minas, ao eixo do Rio das Velhas e ao São Francisco, alcançando a praça 

                                                           
32 MARTINS, Marcos Lobato. A Presença da fábrica no “Grande Empório do Norte”: surto industrial 
em Diamantina entre 1870 e 1930. p. 281-304. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 9. 
Anais...Cedeplar – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, 2000. p. 289. 
33  SOUZA, José Moreira. Cidade: Momentos e Processo – Serro e Diamantina na formação do Norte 
Mineiro no século XIX. Anpocs, Marco Zero, 1993. p. 143-144. 
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da capital do estado, Belo Horizonte. A distribuição era feita por meio de tropas de 

burro, levando cerca de oito dias para chegar a Belo Horizonte.   

 

Diamantina tornou-se o centro mais ativo do comércio e da indústria no 
Norte de Minas, recebendo o cognome de “grande empório do Norte”. Ponto 
final da chamada “Estrada Geral do Norte”, Diamantina era passagem 
obrigatória para os viajantes e as tropas de comércio que demandavam de 
Ouro Preto ou Rio de Janeiro 34. 

 

Firmada como entreposto comercial do Norte/Nordeste de Minas Gerais,  

 

o grande comércio local operava com dois negócios básicos: a venda de 
mercadorias do Rio de Janeiro (e de Belo Horizonte, a partir da década de 
1910) e a compra de ouro e diamantes. Os “diamantários” concentravam as 
operações financeiras regionais, funcionando como casas bancárias. 
Realizavam empréstimos a juros, faziam financiamentos à população, 
guardavam a poupança dos moradores locais 35. 
 

Os comerciantes locais apostaram também na diversificação do comércio 

– produção de bebidas, fundições (de ferro e bronze), velas, sabões, cigarros, 

chapéus, óleos, tintas, pólvoras, roupas, calçados, joias, preparados farmacêuticos, 

dentre outros - na prestação de serviços, nas melhorias no município e nas 

estradas36.  

 

Em 1888, a abolição da escravatura foi celebrada em Diamantina com 

muita festa e bebidas. No dia seguinte à Abolição, o professor Antônio dos Santos 

Mourão propôs a criação de uma escola noturna para alfabetizar os libertos, a qual a 

Câmara Municipal apoiou inicialmente com a quantia de 10$000 (dez mil réis) 

mensais, passando para 50$000 (cinquenta mil réis) posteriormente 37. A região não 

vivenciou um abandono em massa das atividades produtivas com a abolição e a 

                                                           
34 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário De Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX). – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. p. 367.  
35Id. A Presença da fábrica no “Grande Empório do Norte”: surto industrial em Diamantina entre 1870 
e 1930. p. 281-304. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 9. Anais...Cedeplar – 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, 2000.p. 288.  
36Id. Breviário De Diamantina:uma história do garimpo de diamantes nas Minas Gerais (século XIX). 
– 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. 
37PEREIRA, Célio Hugo Alves. Efemérides – do Arraial do Tejuco a Diamantina.– Belo Horizonte: 

Edições C.L.A., 2007.  
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imprensa local se ateve a discutir e apresentar ideias para os efeitos que essa traria 

a cidade 38.  

 

A organização do operariado em Diamantina teve principalmente a 

participação dos grupos de ourives, lapidários, alfaiates, sapateiros e músicos, que, 

em 31 de maio de 1891, fundaram a União Operária Beneficente. Havia uma 

rigorosa sindicância para admissão e, os sócios eram advertidos ou excluídos caso 

expusessem em público os assuntos tratados em reunião. A União Operária e a elite 

local apoiaram a criação de escolas noturnas, principalmente após o fim do trabalho 

escravo como política de estado39.  

 

A princípio, “a União Operária congregou apenas os mestres de oficio, à 

exceção dos lapidários. Ao longo dos anos outras categorias foram sendo aceitas e 

a União Operária passou a ter representantes em todos os setores econômicos da 

cidade” 40. Inicialmente criada com 9 sócios, chega ao ano de 1896 com um total de 

511, formada por tipógrafos, alfaiates, pintores, sapateiros, ferreiros, lapidários, 

dentre outros. O posicionamento político da União vinculava-se aos ditames da 

Igreja Católica, e seu estatuto propunha aos sócios a moralização dos costumes, a 

valorização do trabalho e sugeria a participação em grêmios literários.    

 

No âmbito da assistência à saúde Diamantina contava, na virada do 

século, com o Hospital de Alienados, com Santa Casa de Caridade de Santa Isabel 

e o Hospital de Nossa Senhora da Saúde. Por esse motivo, a cidade “recebia muitos 

doentes oriundos de localidades do norte/nordeste mineiro e possuía número de 

médicos e farmacêuticos acima da média do estado” 41. Diamantina era ainda sede 

da Comarca, criada em 1873, do 3º Batalhão de Polícia, da Sub-Administração dos 

                                                           
38Um estudo mais completo da discussão da imprensa diamantinense sobre os efeitos da abolição da 
escravatura pode ser visto em: GOODWIN JUNIOR, James William. Cidades De Papel: imprensa, 
progresso e tradição: Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. 
39  GOODWIN JUNIOR, James William. Cidades De Papel: imprensa, progresso e tradição: 
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. 
40 FERNANDES, Antônio Carlos.O Turíbulo e a Chaminé: a ação do bispado no processo de 
constituição da modernidade em Diamantina, 1864-1917. 2005. 210 f. Dissertação (Mestrado em 
História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte/MG: 2005. p.140.  
41 MARTINS, Marcos Lobato. A Presença da fábrica no “Grande Empório do Norte”: surto industrial 
em Diamantina entre 1870 e 1930. p. 281-304. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 9. 
Anais...Cedeplar – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, 2000.p. 290. 
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Correios e da Repartição Geral dos Telégrafos, inaugurada em 1885, e também das 

Coletorias Federal e Estadual, instaladas no ano de 1905.  

 

A população da cidade de Diamantina em 1899 era de 8.272 e em 1925 

de 7.750 habitantes, diminuição “associada à intensificação das migrações de 

diamantinenses para localidades mais dinâmicas de Minas Gerais e do Sudeste 

brasileiro” 42. O município diamantino, por sua vez, com um total de sessenta 

distritos, detinha uma população de 42.414 em 1890, chegando a 69.445 em 1920 

43. Nessa mesma década, com a intensificação da migração, houve a tendência da 

população feminina (51,3%) ultrapassar a população masculina (8,7%). Algumas 

famílias estavam no topo da pirâmide social diamantinense, muitas delas atuando 

com o grande comércio local e dominando alguns postos administrativos. “Nessa 

camada, figuravam as famílias Vieira Couto, Mata Machado, Felício dos Santos, 

Caldeira Brant, Mourão, Côrrea Rabelo, Almeida, Andrade, Alzes Pereira, Duarte, 

Mota, Gomes Jardim, Neves, etc” 44.  

 

Na década de 1890, Diamantina dava boas vindas ao capital estrangeiro 

pela instalação em suas imediações da primeira Usina Hidrelétrica instalada no 

Brasil, pela Diamond Minning Company of Boa Vista 45.Empresas mineradoras 

estrangeiras também se firmaram na cidade, diversificando ainda mais a sociedade 

diamantinense.  Em 1905, o jornal A Estrela Polar46 anunciava a possível assinatura 

do contrato de fornecimento de energia elétrica. A primeira instalação se deu, no 

entanto, na Fábrica de Lapidação da Palha no ano de 1908, e a iluminação para a 

comunidade só foi inaugurada em novembro de 1910, por meio de concessão à 

empresa Ramos, Guerra, Araujo & Companhia.  “Nesse dia toda a cidade vibrou de 

enthusiasmo; porque desde então sua illuminação publica ficou sendo a das grandes 

e adeantadas cidades, a illuminação electrica” 47.  

 

                                                           
42 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX). Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014.p. 226. 
43Ibid. 
44Ibid., p. 232. 
45 MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. Hospício da Diamantina: a loucura na cidade 
moderna. – Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2008. p.34.  
46 BAT. Luz Electrica. A Estrella Polar. Diamantina, 30 Set. 1905. n. 27. p. 3. 
47 BAT. A Luz Electrica em Diamantina. A Estrella Polar. Diamantina, 24 Nov. 1910. n. 47. p. 1. 
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Na redefinição dos lugares dos indivíduos na cidade, alguns idosos 

carentes e sem família foram recolhidos à União Pia de Santo Antônio, criada no ano 

de 1902. Os loucos tiveram seu lugar no Hospício da Diamantina 48. O jornal Sete de 

Setembro saudou as obras do Hospício tendo esse como “um relevantíssimo serviço 

prestado ao norte desta província onde é crescido o número de infelizes 

desassisados que vagam pelas estradas e ruas das Cidades” 49. 

 

A década de 1910 representou para Diamantina um período de 

intensificação dos melhoramentos urbanos, com o calçamento das ruas, 

reordenamentos do abastecimento de água e do sistema de esgotos 50, serviço que 

foi prestado pela empresa Motta & Companhia.   

 

Fundou-se o cemitério municipal de Diamantina, retirando das 

irmandades e das confrarias o controle exclusivo dos óbitos. A utilização do 

cemitério, no entanto, foi motivo de embate na cidade.  

 

Durante o Império a força local das confrarias dificultou os esforços de 
aplicação das leis contra o enterramento dentro das igrejas. Só a ameaça 
da epidemia de cólera em 1855 abriu espaço para a discussão do tema, 
resultando numa moratória de cinco anos para os enterramentos da Sé, e 
na criação do cemitério do Burgalhau, o qual passou a ser utilizado 
regularmente para o sepultamento de indigentes. 
 

Mas somente em 1914 um acordo foi acertado entre o bispado e a 

municipalidade, transferindo os sepultamentos para o cemitério Municipal51. Para os 

diamantinenses o ano de 1914 representou o alcance da modernidade prometida 

com a instalação da linha ferroviária, com a qual o tão sonhado o progresso e 

desenvolvimento chegariam definitivamente à região. Em outubro de 1913, o 

periódico A Estrella Polar exaltava a aproximação do “tempo de ser realizado o 

sonho dourado dos diamantinenses, com a inauguração da estação no Largo de D. 

                                                           
48 MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. Hospício da Diamantina: a loucura na cidade 
moderna. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2008.    
49 BAT. Hospital de Loucos. Sete de Setembro. Diamantina, 12 Mar. 1887. n. 27. p. 2.  
50 SANTOS, Dayse Lucide Silva. O Padrão Idealizado de Família e de Mulher em Diamantina e região 
– 1860 a 1930. In: Unimontes Científica. Montes Claros, v.5, n. 2. Jul/Dez 2003. p.4.  
51 GOODWIN JUNIOR. James William. Cidades de Papel: Imprensa, Progresso E Tradição: 
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 196.  
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João, do ramal-férreo do Curralinho a Diamantina. Muitos ilustres diamantinenses 

trabalharam para este grandioso fim” 52.  

 

Outro jornal a celebrar a chegada da ferrovia, foi A Idea Nova, que passou 

a publicar artigos de Ciro Arno e Aldo Delfino, os quais destacavam as mudanças 

que ocorreriam na cidade, o abandono das tradições por algo que viria a civilizar e 

modernizar a Diamantina. “Dentro em pouco o grito estridente da locomotiva 

annunciará uma nova existência a Diamantina. Novos costumes, novas vestimentas, 

nova gente” 53. As mercadorias chegariam rapidamente à cidade não sendo mais 

necessárias as longas viagens dos tropeiros. Era desejo que o mercado se 

modificasse, e que novos e modernos prédios garantissem a venda dos mais 

variados produtos. A estrada de ferro foi inaugurada com festa e celebrações 

cívicas, no mês de junho de 1914.  

 

Os demais melhoramentos realizados pela administração municipal na 

década de 1910, também foram lembrados pelo jornal A Estrella Polar. “Está em 

construção a nova cadeia, no Largo do Rosário, e, devido os esforços da operosa 

Camara Municipal, está quase completa a construção do pittoresco Theatro; e da 

nova avenida, que vai terminar no cemitério municipal” 54. O Teatro foi inaugurado 

em março de 1914. A chegada da ferrovia modificou não apenas as relações 

comerciais como planejado pelas elites locais, como reconfigurou os espaços 

urbanos.  

 

A preocupação com os “melhoramentos” na cidade ultrapassou o campo 

da infraestrutura básica e alojou-se no campo da arte e da cultura”55, tendo o seu 

período de “efervescência modernizadora” com influências europeias levadas 

principalmente pelo comércio com o Rio de Janeiro e, a partir do século XX, também 

com Belo Horizonte 56.  

                                                           
52  BAT. O Progresso da Diamantina. A Estrella Polar. Diamantina, 26 Out. 1913. n. 43. p.5.  
53 BAT. DELFINO, Aldo. Vão-se as tradições.In: A Idea Nova. Diamantina, 01 Ago. 1909. n. 173. p.1. 
54 BAT. O Progresso da Diamantina. A Estrella Polar. Diamantina, 26 Out. 1913. n. 43. p.5. 
55 FERNANDES, Antônio Carlos.O Turíbulo e a Chaminé: a ação do bispado no processo de 
constituição da modernidade em Diamantina, 1864-1917. 2005. 210 f. Dissertação (Mestrado em 
História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte/MG: 2005. p. 78. 
56SANTOS, Dayse Lúcide. Entre a Norma eo Desejo: estudo das tensões na vida conjugal 

diamantinense no processo de mudança social (1863 a 1933). 2003. 246 f. Dissertação (mestrado em 
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Ao passo que as atividades comerciais foram se modificando, a 

sociedade pode também vivenciar diferentes formas de divertimentos, “construir um 

parque, numa cidade cujo espaço urbano preservava marcas coloniais da 

constituição espacial, significava abrir espaços modernos no tecido urbano: a cidade 

civiliza-se” 57. Ou dito de outra forma, buscava apresentar “uma face mais 

aburguesada”. Para a exaltação da cultura diamantinense frente às demais 

localidades do Norte Mineiro, esta recebeu a alcunha de Atenas do Norte. 

 

Mas não bastava apenas que as estruturas da cidade se modernizassem, 

era preciso que a sociedade adquirisse hábitos “modernos” e para cumprir essa 

função, os periódicos locais foram de fundamental importância: a imprensa “mais do 

que porta-voz, apresentou-se como porta-estandarte, a guiar o caminho em direção 

ao progresso” 58.  

 

Entre as famílias mais abastadas da cidade, havia renda e ócio suficientes 
para favorecer o desenvolvimento do espírito, na busca de distinção social. 
Escolas, salões, teatro, imprensa e atividades tipicamente urbanas 
contribuíram para fazer de Diamantina localidade com algum requinte 

intelectual e pródiga em manifestações artísticas59.  
 

Dispondo de tempo e renda, era necessário, no entanto, praticar os bons 

costumes e agir dentro das normas de conduta.  Os divertimentos tiveram atenção 

especial da imprensa diamantinense, que buscava, sobretudo, instruir a sociedade a 

participar apenas das diversões “úteis e civilizadas”.  Era preciso moralizar os 

costumes e hábitos sociais conforme as orientações modernas 60. O que será melhor 

discutido ao longo deste trabalho. 

 

                                                                                                                                                                                     
História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte/MG: 2003. 
57 GOODWIN JUNIOR, James William. Melhoramentos urbanos e política local: o jornal “A Ideia 
Nova”, Diamantina, MG, 1906-1910.  In: Associação Nacional de História – ANPUH SIMPÓSIO 
NACIONAL DE HISTÓRIA,24, 2007. p. 4. 
58Id.,Cidades de Papel: IMPRENSA, PROGRESSO E TRADIÇÃO: Diamantina e Juiz de Fora, MG 
(1884-1914). Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 74.  
59 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX). Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. p. 228. 
60 SANTOS, Dayse Lúcide. Entre a Norma e o Desejo: estudo das tensões na vida conjugal 
diamantinense no processo de mudança social (1863 a 1933). 2003. 246 f. Dissertação (mestrado em 
História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte/MG: 2003. 
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Dividido em três partes, além dessa introdução, tendo-se no capítulo 1, 

intitulado, “Pelos Palcos da Athenas do Norte”, que discorre sobre os espaços e os 

usos das artes cênicas em Diamantina e o cenário dos divertimentos úteis e 

civilizadores do Teatro Santa Isabel, expondo sua história e sua consolidação como 

principal local de divertimento na cidade no final do século XIX.  A estadia das 

principais companhias itinerantes que trabalharam no teatro, apresentando 

primeiramente a companhia dramática Boldrini & Correa, que se apresentou por 

cinco meses na cidade, representando peças europeias e brasileiras. E em 

sequência a Companhia Coimbra, presente em Diamantina por dez meses 

consecutivos, levando à cidade pela primeira vez as operetas e dedicando alguns 

meses a ensinar a arte cênica a um grupo de diamantinenses. 

 

As companhias de amadores fundadas na cidade, seus principais 

integrantes e receptividade do público quanto às representações, e a importância 

desses grupos em manter o Teatro Santa Isabel em funcionamento, também é 

tratada no capítulo 1, assim como os divertimentos mais populares, menos solenes, 

como as apresentações de mágicas, transformismos e ginástica no Teatro Santa 

Isabel e os espaços destituídos de caráter civilizatório como o teatro de bonecos, os 

circos e as touradas, apresentados em palcos improvisados, nas praças da cidade. 

 

O segundo capítulo, “Cinemas – The Great Attraction”, apresenta os 

novos espaços de diversão criados na cidade. É apresentado o cinema, inaugurado 

na década de 1900, com diversões permanentes e regulares em Diamantina e, 

discorre também sobre a intervenção do jornal católico A Estrela Polar nos eventos 

do cinema, que agredissem a religiosidade, a moral e os bons costumes.  

 

No terceiro capítulo, “Pelas Ruas e Parques do Empório do Norte”, alguns 

outros espaços da cidade utilizados para os divertimentos são discutidos, 

apresentando os parques e jardins, os bares, passeios e soirées. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais deste trabalho. 
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1 PELOS PALCOS DA ATENAS DO NORTE 

 

 

A década final do século XIX e a primeira do século XX, vivenciadas pelos 

diamantinenses, foram cercadas por um conjunto de iniciativas e discursos que 

buscaram enquadrar a sociedade nos padrões da civilização e modernidade. Para 

tanto, hábitos e costumes precisavam assegurar seu grau de instrução.  Os 

divertimentos eram recomendados desde que fossem “úteis ao espírito”. Nesse 

contexto, o teatro se estabelecia como escola dos costumes modernos, habitual às 

sociedades civilizadas.  

 

As classes alta e média da sociedade diamantinense mostraram-se 

envolvidas com as artes cênicas, criando diferentes espaços de apresentação 

teatral, por motivos que variavam desde a ocorrência de uma festa particular, 

arrecadações para instituições de caridade, ou no simples brincar cotidiano dos 

jovens. As escolas, as casas de família, os quintais, os prédios públicos serviram de 

palco para diferentes atuações. 

 

Dentre esses locais, o Teatro Santa Isabel teve significativa 

representatividade impressa nos jornais locais, principalmente entre os anos de 

1888 e 1904, em que as apresentações aconteceram de modo mais regular que nos 

demais anos. O Santa Isabel teve, no entanto, uma história marcada por grandes 

dificuldades de sua manutenção, e de apelo ao valor cultural e “civilizador” que lhe 

era depositado.   

 

 

1.1 Palcos Comunitários 

 

   

Fizeram um palco de verdade e elas e os irmãos representaram como se 
fossem atores. Representaram muito bem e com muita graça. [...] Ontem 
eles decoraram uma peça e representaram tudo como se fosse dentro de 
uma casa. João Afonso era o marido, Beatriz a mulher, Sérgio era o 



38 
 

hóspede e Hortênsia a criada. Leontino era o cavalo-de-judeu que mudava 
a mesa e tirava as flores 61.  

 

Helena Morley descreve em seu diário a festa de aniversário de sua tia 

Aurélia, em que as filhas têm a iniciativa de preparar uma apresentação, que 

segundo ela foi bem representada. Helena transcreve em seguida uma encenação 

inspirada na apresentação dos bonecos de Henrique Fornero 62, feita na ocasião do 

aniversário do seu primo Lucas. 

 

No teatrinho de Lucas ele pôs um lençol no escuro e pregou uma porção de 
bonecos. Vinha depois com uma vela e fazia os bonecos dançarem. Depois 
Nico virou cambalhotas no palco. No fim ele chamou Emídio e perguntou se 
queríamos ver um negro virar branco, e virou farinha de trigo na cara de 
Emídio. Depois ele ainda fez uma coisa que aprendeu com o palhaço, 
quebrou um ovo na cabeça de Emídio 63.  

 

No entanto, não apenas em ocasião de algum aniversário ou demais 

comemoração os teatrinhos improvisados foram vivenciados por Morley e seus 

primos. Como de costumes, Helena passava as tardes na chácara da avó, junto com 

alguns primos e filhos das criadas. Numa tarde de quinta-feira, brincando pelo 

quintal, resolveram criar uma casa de capim no fundo da horta, que serviu como 

teatro. Cada um fez o seu próprio boneco, que “saíram tão malfeitos que nós rimos a 

perder, de vê-los representar” 64.   

 

Em trecho encontrado no jornal A Idea Nova, pode-se perceber que o 

teatro amador também era desenvolvido em outros lugares como foi o realizado na 

casa de Catão Junior, promovido pelas professoras Edésia e Nicia Corrêa Rabello, 

em que “constou de representações de comedia, monólogos, cançonetas, etc” 65 

realizados pelos alunos das referidas senhoras. A apresentação foi armada na sala 

de visitas, contendo 78 cadeiras que foram ocupadas durante a apresentação, 

ficando algumas pessoas ainda de pé. Além da programação anunciada para a 

noite, foi dado ao final o Cake-walk, bailado americano dançado por casais. Os 

jovens encantaram a todos os presentes. Dois meses depois o mesmo grupo 

                                                           
61 MORLEY, Helena (1880-1970). Minha Vida de Menina. Ilustrações Lúcia Brandão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 61-62. 
62 Ver capítulo 5, item 5.2 Bringuela de Henrique Fornero. 
63Ibid., p. 61-62. 
64Ibid., p. 32. 
65 BAT. Festa Infantil. A Idea Nova.18 Nov. 1906. n. 32. p. 3. 
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realizou outro espetáculo em comemoração ao dia da promulgação da constituição 

dos Estados Unidos do Brasil e em benefício da primeira turma de alunos da escola 

mista, mas desta vez a apresentação se deu no Teatro Santa Isabel.  

 

O espetáculo iniciou com a banda Diamantinense que tocou a “Cavatina 

Allemã”. Em seguida, subiu-se o pano de boca do teatro, pondo em cena a pintura 

de Laport, que continha um índio que descansava sua arma de combate ao receber, 

de um anjo, a lição que dizia “A instrução é a luz dos povos”. O hino da instrução foi 

tocado e cantado por um grupo de meninas e em seguida a banda tocou o hino 

nacional 66. Às crianças era ensinado, portanto, o valor da educação, e as mesmas 

levavam esse ensinamento aos seus conterrâneos. A pintura descrita e a lição nela 

contida assemelham-se ao pano de cena pintado por Estanislau em 184167.  

 

As crianças, além das apresentações informais realizadas nas casas dos 

familiares, também oficializaram uma companhia de amadores juvenil em 

Diamantina. “A companhia infantil, cuja vocação pela arte dramatica, já tem 

correspondido á espectativa do publico, deu, quinta-feira passada, mais um 

espectaculo, com magnífica casa, levando á cena tres interessantes comedias” 68.  

 

Mas não somente as crianças se aventuravam a encenar nas festas da 

família. No aniversário do tenente coronel Augusto da Matta Machado, durante a 

comemoração, um grupo de senhoritas acompanhadas pelo jovem José Matta, 

realizou um completo espetáculo.  

 
Maria Orminda da Matta, Djenula Jardim, Julia Matta, Luiza Lessa, Zelita de 
Manezes, Hilda Caldeira, Petit e o interessante jovem José Matta, tendo em 
vista festejar, condignamente, o anniversario natalício desse nosso illustre 
amigo, deram, á noite daquelle dia, em sua casa, um esplendido 
espectaculo, levando á scena o drama sacro – O Painel da Virgem – e, para 
finalisar, a chistosa comedia – Os dous gênios oppostos – sahindo-se todos 
admiravelmente, pelo que foram muito applaudidos 69.  

 

Espetáculo dado em casa de umas das famílias influentes em 

Diamantina, Mata Machado, como visto no tópico anterior deste trabalho.  

                                                           
66 BAT. Theatro Infantil. O Norte. Diamantina. 28 Fev. 1907. n. 44. p. 2. 
67 O pano de cena do Teatro pintado por Eustanislau é apresentado no tópico 2.2 Teatro Santa 
Isabel. 
68 BPELB. Theatro Juvenil. O Municipio. Diamantina.  25 Jan. 1901. n. 250. p. 3.   
69 BPELB. O Municipio. Diamantina.  07 Fev. 1901. n. 251. p. 4.   
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Um grupo de operários também organizou na cidade uma companhia 

dramática que se apresentou algumas vezes no teatro Santa Isabel. O drama “O 

Gaspar- O Serralheiro” foi representado por eles, tendo boa atuação e nenhum 

incidente desagradável 70. O salão da União Operária Beneficente também recebia 

algumas apresentações de teatro, dados em benefício da associação ou da Santa 

Casa de Caridade, por diamantinenses de famílias abastadas.    

 

Em busca de arrecadar fundos para as festividades do mês de Maria, as 

Filhas de Maria também se organizaram, e ofereceram um espetáculo no prédio do 

Grupo Escolar, composto por 

 

O bom coração Opereta em um acto.  
A cigarra e a formiga.Dialogo em um acto. 
A crus de madeira.Drama em 3 actos. 
As côres do arco-iris. Bailado 71 
 

Fosse para se divertir, para instruir ou para arrecadar verba, crianças, 

adultos, irmãs da fé ou operários improvisavam e até mesmo se dedicavam à 

atuação de peças teatrais.Vivenciadas em diferentes espaços e com a 

predominância de sujeitos das famílias mais influentes da cidade.  

 

 

1.2 Teatro Santa Isabel 

 

 

_ É o progresso!... 
_ Amaldiçoado seja êsse progresso, retrucou zangado, que faz 
desaparecer, que consome, derruba e esfacela, toda nossa documentação 
histórica!...72 

 
 

É com essas palavras que Laport, ator diamantinense, lamenta a 

demolição do Teatro Santa Isabel em janeiro de 1913. Suas palavras revelam os 

conflitos vividos em Diamantina nos anos finais do século XIX e início do século XX: 

                                                           
70 BAT. Noticia O Municipio. Diamantina.  04 Jan. 1896. n. 56. p. 3. 
71 BAT. Chronica Local. A Estrella Polar. Diamantina.  04 Maio 1913. n. 18. p. 2. As Filhas de Maria 
era um grupo de senhoras que tinham a reponsabilidade de organizar as novenas e as festividade do 
mês de maio, conhecido como Mês de Maria para os católicos.  
72 FERNANDES, Augusto. Tipos Populares De Diamantina. Belo Horizonte: Editora São Vicente, 
1929. p. 126. 
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uma sociedade que se pretendia “moderna” ao passo que temia a perda dos velhos 

costumes.  

 

Administrado pela Santa Casa de Caridade local, o Teatro Santa Isabel 

surgiu como estratégia de arrecadação de renda para o funcionamento do hospital, 

que enfrentava problemas financeiros. A Santa Casa de Diamantina era mantida 

com a arrecadação de esmolas e donativos. Esta chegou a ser fechada duas vezes, 

ainda nas primeiras décadas do século XIX. Por volta de 1830, a Sociedade 

Promotora da Instrução Pública existente no Arraial, sugeriu a construção de um 

teatro, a fim de garantir a reabertura e funcionamento do hospital, adotando, para 

tanto, a tradição portuguesa de destinar a renda adquirida com apresentações em 

teatro para manutenção das casas de saúde. 

 

Contudo, até o ano de 1837 não foi possível colocar em prática o projeto 

do teatro. Em 1832 a Santa Casa foi colocada aos cuidados da Irmandade de Santa 

Isabel, passando a contar com a caridade cristã; entretanto, apenas em 22 de 

fevereiro de 1836 a Administração teve seu estatuto aprovado73. A Irmandade “era 

formada por um grupo de pessoas que contribuía periodicamente com donativos 

previamente estipulados em favor da Santa Casa, e nas decisões da mesa 

administrativa tinham direito à voz e voto”74. No ano seguinte, após eleição do novo 

provedor da Santa Casa, com a iniciativa da festa anual de Santa Isabel e com 

concessões da loteria, os projetos começaram a ser executados. 

 

Em 1838 a Santa Casa foi reaberta, e um pequeno prédio no Largo do 

Rosário foi adquirido para a construção do Teatro. Acredita-se que esse teve sua 

primeira apresentação no ano de 1841, “porque além de coincidir com a data do 

pano de cena pintando por Estanislau Antônio de Miranda, houve em junho deste 

mesmo ano uma segunda representação de um improviso de José Dias de Paula 

Jorge” 75. Também em julho desse mesmo ano, os festejos pela coroação de Dom 

                                                           
73 SIAAPM. Leis Mineiras. Lei 29. 22 de fevereiro de 1836. p.3-4. Disponível em: 
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/leis_mineiras_docs/photo.php?lid=1404 > Acesso em 
08 de janeiro de 2016.  
74 MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando. Hospício da Diamantina: a loucura na cidade 
moderna.  Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2008. p. 37 
75COUTO, Sóter Ramos. Vultos e Fatos de Diamantina. Belo Horizonte: Armazém de Ideias. 2002. 
p. 276. O pano de cena que é relatado na transcrição será tratado mais adiante neste trabalho.  
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Pedro II terminaram no teatro Santa Isabel com “o drama tragédia Inês de Castro 

que saiu bem encenado e representado”76.   

 

Apesar do objetivo inicial da construção do teatro estar ligadoà 

arrecadação de fundos para o hospital, o teatro ao longo do século XIX era visto 

como local da diversão útil, da instrução para uma sociedade “moderna e civilizada”. 

No caso diamantinense, o próprio pano de cena do teatro expõe esta função. 

 

Outro teatro a receber um pano de boca no qual se inscrevia a concepção 
das artes cênicas como civilizadoras era o Santa Isabel, em Diamantina, 
pintado em 1841 por Estanislau Antônio de Miranda. Numa tentativa de unir 
a sociedade mineira às grandes civilizações da humanidade, o pintor fez 
uma adaptação da figura mitológica do Tibre para simbolizar o 
Jequitinhonha. Dois anjinhos a cercam, um deles coroando-a e o outro 
trazendo um almocrafe e uma bateia nas mãos. Num segundo plano, as 
armas imperiais brasileiras aparecem numa coluna de estilo romano, 
ladeadas por Clio, musa da História, e Minerva, deusa guerreira. Clio traz 
seus ensinamentos em um livro aberto, onde se lê: “se segues os meus 
ditames majestosos, teus feitos serão justos e gloriosos”. Minerva aparece 
com sua lança tombada aos pés da ciência. Destaca-se ainda o emblema 
das Belas Artes.77 
 

A riqueza de detalhes traçadas por Estanislau demonstra conhecimento 

sobre a mitologia grega e a arte, ao mesmo tempo em que evidencia uma 

proximidade com instrumentos do garimpo e uma preocupação com o papel de 

educador que o teatro deveria cumprir (ver figura 1). Sobre esse mesmo pano, 

Couto comenta que Estanislau poderia ter se inspirado numa apresentação 

ambulante que se deu nas ruas do Tijuco no ano de 1818, onde foi feita uma 

“apoteose a D. João VI, cujo retrato aparecia num trono, tendo aos pés, na figura de 

um ancião, o rio Jequitinhonha” 78 (ver figura 2). No entanto, Pereira demonstra que 

houve outras interpretações da pintura provavelmente relacionadas ao grau de 

instrução dos cidadãos, e das alianças políticas e econômicas firmadas pelo País na 

época de sua interpretação. 

 

Estanislau Antônio de Miranda pinta o pano de boca do Teatro Santa Isabel, 
lá no largo do Rosário, representando a união das duas américas: a do 

                                                           
76 PEREIRA, Célio Hugo Alves. Efemérides – do Arraial do Tejuco a Diamantina.– Belo Horizonte: 
Edições C.L.A., 2007. p.155. As Efemérides são creditadas ao funcionário publico João Henrique da 
Costa, diamantinense nascido no ano de 1868. 
77 DUARTE, Regina Horta. Noites circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no 
século XIX.  Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. p.121.  
78COUTO, Sóter Ramos. Vultos e Fatos de Diamantina. Belo Horizonte: Armazém de Ideias. 
2002.p. 275 
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Norte representada por uma jovem americana dando a mão à do Sul; Um 
índio com arco e flecha; no lado esquerdo da paisagem outro flechando na 
floresta uma onça; o Comércio; o Escudo e a Coroa da Monarquia 

Brasileira. Este pano tem pasmado muita gente entendida, de fora.79 
 

Estanislau foi minucioso nos atributos dos personagens que pintou no 

tecido de aproximadamente cinco metros quadrados, com4,780 metros de altura por 

4,365 metros de largura. Esse poderia ter sido também o tamanho do palco do teatro 

na época de sua inauguração. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
79 PEREIRA, Célio Hugo Alves. Efemérides – do Arraial do Tejuco a Diamantina.– Belo Horizonte: 
Edições C.L.A., 2007.p.117-8.  
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Figura 1- Pano de Cena do primeiro Teatro Santa Isabel 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo Museu do Diamante – MD, 2005. 
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Figura 2 - Detalhe Pano de Cena do Teatro Santa Isabel 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Museu do Diamante – MD, 2005. 
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Nesse período, visto como um espaço de difusão de ideais civilizadores, o 

teatro poderia também ser local de contestação da ordem, merecendo a devida 

atenção das autoridades. O Código de Posturas da Câmara Municipal do ano de 

1846, em seu artigo 42, determinava que “nenhum espectaculo se fará sem licença 

da Câmara, que taxará o preço da licença: multa igual a licença, e dous dias de 

prisão”80. Essa determinação pode indicar uma frequência significativa de 

apresentações e a pretensão de se averiguar o conteúdo dessas. Nos anos que se 

seguiram, as autoridades políticas contaram com o apoio da imprensa e de 

representantes do catolicismo na repreensão de comportamentos indesejados 

durantes as apresentações teatrais e também em seu conteúdo, como será 

demonstrado ao longo deste trabalho.    

 

Em 1858 a administração da Santa Casa iniciou o projeto de reforma e 

ampliação do Teatro, uma vez que este, “mal comportava os frequentadores”81. 

Nesse período “Diamantina participava do processo de europeização do estilo de 

vida das camadas privilegiadas da sociedade brasileira”. Com isso, “as famílias mais 

ricas tentavam imitar o que se passava na Corte, tanto no âmbito material como no 

social”82, levando a crer que a ampliação do teatro se justificava na tentativa de o 

igualar aos teatros da Corte, no sentindo de separação das classes, onde as mais 

nobres teriam lugar privilegiado (aquisição de camarotes) frente aos demais 

cidadãos. Em 1896, o jornal O Município comenta sobre esse projeto de ampliação.  

 

Como, porém, o enthusiasmo por essa vida do theatro, em cujo scenario 
figuraram os homens mais notáveis desta terra, subisse com rapidez a 
gamma do progresso, e a cidade prometesse estender o seu raio com a 
densidade de sua população, idéia foi lembrada, e a obra da construção de 
um novo e grande edifico, com accommodações vistas e luxo pouco visto, 
foi iniciada por uma associação, por meio de acções que foram logo 
tomadas, parecendo que tudo conduzia aos fins desejados83. 

 

A parte interna do teatro foi ampliada, melhorias no palco e camarotes 

foram feitas, mas a fachada externa do prédio não pôde ser concluída por falta de 

                                                           
80SIAAPM. Leis Mineiras. Resolução 295. 26 de março de 1846. Art. 42º. p.41. Disponível em: 
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/leis_mineiras_docs/photo.php?lid=6388> Acesso em: 
08 de jan. de 2016.  
81COUTO, Sóter Ramos. Vultos e Fatos de Diamantina. Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 2002. 
p. 277. 
82 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX) – 1 ed.Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. p.240.  
83 BPELB. O Theatro. O Municipio, Diamantina, 6  ago. 1896. n.79. p.1. 
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verba, o que corrobora com a hipótese de não haver ainda, nesse período, grande 

número de espectadores. Não se pode deixar de lembrar, no entanto, que o hospital 

demandava bastante despesa, o que também pode ter colaborado para o insucesso 

do projeto da reforma que continuou sendo alvo de apelo por melhorias e visibilidade 

física.  

 

 Grande edifício, é verdade, mas feito pela metade, nú de adornos, 
enegrescido pelo tempo, pardieiro a espera do dia de seu esboroamento, 
afim de sepultar em ruína esse sonho leve de alguns artistas teimosos em 
seu patriótico ardor, que pedem em vao ao povo um pouco de protecção à 
arte84.  

 

No entanto, o teatro foi forçado a encerrar suas atividades entre os anos 

finais de 1870 e início da década de 1880, ocasião em que a cidade enfrentava 

grande crise econômica. Sua reabertura em 1886, contudo, foi marcada por uma 

regularidade de espetáculos e pelo envolvimento da comunidade, ora como 

espectadora, ora como protagonista. 

 

Figura 3 - Teatro Santa Isabel Após Ampliação 

 
 

 
 

Fonte: Acervo da Família Laércio Lages. Foto disponível em 
http://www.santacasadediamantina.com.br/index.php/home/fatos-historicos.html 

                                                           
84 BPELB. O Theatro. O Municipio, Diamantina, 6  ago. 1896. n.79. p.1. 
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A figura 3, possivelmente da década de 1860, apresenta o prédio do 

Teatro a esquerda, no lado oposto, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, revelando algumas contradições: o prédio, que deveria representar a 

modernidade, tem ao seu entorno um campo que servia de pasto para animais; a 

localização do teatro, em local mais afastado do centro comercial, ao lodo de uns 

dos prédios mais antigos da cidade de Diamantina.  

 

O prédio do teatro Santa Isabel continuava com sérios problemas de 

manutenção, sendo alvo constante de reclamação nas páginas dos jornais. Em 

outubro de 1897 a Câmara municipal, a fim de solucionar os problemas do teatro, 

sancionou a lei nº. 55 que autoriza a construção de um teatro próximo ao Palácio 

Municipal. 

 

Art. 1º. Fica o Governo Municipalautorisado a mandar construir um theatro 
no terreno adjacente ao palacio Municipal, fazendo para esse fim acquisição 
da respectiva planta. 
Art. 2º. É o mesmo Governo Municipalautorisado a fazer proposta a 
Irmandade de Santa Izabel para comprar, por meio de apólices a juro de 6% 
e amortização de 10% por sorteio, do theatro a mesma Irmandade 
pertencente, afim de ser applicado o seo material na construção do novo. 
Art. 3º. A despesa com a execução da presente lei correrá por conta da 
verba- Obras publicas – do districto da cidade, ficando autorisado o mesmo 
Governo a fazer operações de credito no caso de insufficiencia de referida 
verba. 

Art. 4º. Revogam se as disposições em contrário85.  
 

A proposta da Câmara Municipal era a de comprar o Teatro Santa Isabel 

localizado no largo do Rosário e utilizar o material deste na construção do novo 

teatro, com menor custo de manutenção e melhor acabamento, no terreno próximo 

ao Palácio Municipal86. Entretanto, com a baixa arrecadação do município, não 

houve verba para cumprir o que a lei determinava.  

 

Em 1901, a fim de minimizar as precárias condições do prédio do teatro e 

de manter a presença do público, a Santa Casa de Caridade mandou construir 

“assentos em todos os camarotes e também pregar portas em todos elles, com suas 

respectivas fechaduras, ficando assim em completa liberdade os seus alugadores”87.  

                                                           
85 BAT. Lei n.55 de 2 de Outubro de 1897. O Municipio. Diamantina. 09 Out. 1897. n. 132. p. 1. 
86COUTO, Sóter Ramos. Vultos e Fatos de Diamantina. Belo Horizonte: Armazém de Ideias. 2002. 
p. 278. 
87 BPELB. Sobre o Theatro. O Municipio. Diamantina, 29 Nov.. 1901. n. 274. p.1. 
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Em 1912, um acordo entre o Governo do Estado de Minas, a Câmara 

Municipal e a Irmandade de Santa Isabel foi feito. A Irmandade repassou para o 

Governo do Estado o terreno do teatro, para que ali uma nova cadeia pudesse ser 

erguida. Em contrapartida, a Câmara Municipal doou à Irmandade um terreno 

situado na Rua da Direita para a construção de um novo teatro. O material do antigo 

teatro foi utilizado na construção do novo conforme determinava a Lei de 1897, a 

qual previa um tetro público municipal.  

 

Entre dezembro de 1912 e janeiro de 1913 o Teatro Santa Isabel foi 

demolido. Em 1914 o novo teatro foi inaugurado na Rua Direita (foto 4, 

possivelmente da década de 1920) e arrendado pela firma Ramos, Couto, Guerra e 

Companhia, e contou com execução de filmes, apresentações circenses, teatrais e 

musicais. 

 

 

Figura 4 - Teatro Santa Isabel na Rua da Direita 
 
 

 
 

Fonte: Acervo da Família Laércio Lages. Foto disponível em 
http://www.santacasadediamantina.com.br/index.php/home/fatos-historicos.html 
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A figura 5 apresenta a localização dos principais pontos de divertimentos 

em Diamantina entre o período de 1888 a 1915, que são discutidos ao longo deste 

trabalho. Como pode ser visto, todos se localizavam na região central de 

Diamantina, tendo como exceção o Largo Dom João, localizado na parte mais alta 

da cidade, onde ocorreram algumas touradas, e a Lapa de Cláudio, região periférica, 

localizada na parte baixa da cidade, onde ocorriam os piqueniques da alta sociedade 

diamantinense.   

 

Os diferentes nomes de ruas dados por certo período são resultados dos 

projetos de melhoramentos urbanos realizados na cidade no início do século XX, 

quando, além das melhorias no calçamento, homenagearam nomes importantes da 

política local e nacional, como forma de “modernizar” a cidade. O Jardim Rhenania e 

o Cinema Ideal foram indicados pelos jornais como próximo ao Cinema Pathé e na 

Rua Direita, respectivamente, não localizando, no entanto, os locais com exatidão.  

 

Figura 5 - Espaços de Divertimento da Região Central de Diamantina (Década de 1910) 
 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2016 
 

O ponto rosa mas abaixo na figura indica a localização do Teatro Santa 

Isabel, instalado até 1913, no Largo do Rosário e reinaugurado em 2010 com o 

mesmo nome. Pouco mais acima, o ponto em vermelho demonstra o Largo da 



51 
 

Cavalhada Velha, atual Praça Doutor Prado, onde em 1905 iniciaram-se as obras de 

construção do Parque Municipal. Esses dois lugares ficavam mais distantes do 

chamado Ponto Chic ou Rua do Comércio. Indicado em Amarelo, o Cinema Pathé 

estava localizado no Ponto Chic, na Rua da Quitanda que passou a ser chamada de 

Rua Francisco Sá. Hoje no local do cinema há o Café a Baiúca e a rua retomou o 

nome de Largo da Quitanda.  Seguindo a Rua da Quitanda, tem-se o Beco da Tecla, 

modificado para Rua Santos Dumont, onde ocorriam encontros em casa de José 

Eleutério. O Beco da Tecla dá acesso ao antigo Largo da Cavalhada Nova, onde 

ocorriam a montagem dos circos, touradas e teatro de bonecos. O ponto roxo indica 

a antiga Praça da Sé, onde ocorreram algumas retretas, atualmente Praça Joubert 

Guerra e por fim, em azul a localização do Teatro Santa Isabel na Rua Direita, 

inaugurado em 1914.  

 

Durante a década final do século XIX o Teatro Santa Isabel recebeu 

companhias itinerantes com apresentações realizadas, em sua maioria, entre as 

quintas-feiras e domingos. Entre elas, o destaque é dado para a Companhia Boldrini, 

1888, e para a Coimbra & Correa, 1899, que tiveram um período de permanência na 

cidade superior a cinco meses, com apresentações regulares e recebendo elogios 

da imprensa local e aprovação do público.  

 

 

1.2.1O Simpático Senhor Boldrini 
 

 

 

SABADO 26 DE MAIO DE 1888. Os artistas Boldrini & Corrêa levarão á 
scena o importante drama historico em 4 actos de Henrique Boldrini, 
intitulado: O CRIME ou o assassinato de Adriano Mercier. DIVISÃO DOS 
ACTOS 
Acto 1.º - A partida. Acto 2.º - o trama e o jogo. Acto 3.º- O crime. Acto 4.º - 
Remorsos e a justiça de Deus! 
Tomarão parte varias pessôas desta cidade, que obsequiosamente prestão-
se88. 
 

Como no último sábado de maio de 1888, muitas foram as noites em que 

se assistiram no Teatro de Santa Isabel as apresentações dos senhores Boldrini e 

Corrêa. Numerosos foram os elogios dados pelos colunistas dos periódicos locais ao 

                                                           
88 BPELB. Theatro. Sete de Setembro. Diamantina, 25 maio 1888. n. 10. p.4. 
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diretor da companhia, o italiano, Henrique Boldrini. A Propaganda o descreveu como 

“moço illustrado, amável e credor das sympathias populares”89.  

Numa estadia de cinco meses, o dramaturgo proporcionou aos 

diamantinenses peças variadas com apresentações de comédias, dramas, clássicos 

da literatura francesa e peças próprias que representavam um pouco sobre o Brasil. 

A peça “O Crime”, de autoria de Boldrini, foi um drama recebido com credibilidade 

em Diamantina, por encenar uma história que se passou em Ponte Nova, “uma das 

mais florescentes cidades da província”90. Dividido em quatro atos, o drama conta a 

história do assassinato do francês Adriano Mercier, jogador de profissão que 

percorria as cidades da província de Minas. Este drama se repetiu algumas vezes no 

teatro de Santa Isabel e foi descrito pelo jornal Sete de Setembro: 

 

No 1º acto apresenta-se este ultimo personagem (Antônio) querendo fazer 
uma viagem, e Maria, sua mulher, pedindo-lhe para que não viajasse 
n’aquelle dia, pois que não tinha de ser feliz, tendo sonhado vel-o na noite 
passada banhado em sangue, etc. 
 
[...] 

 
Antonio, apezar das lagrimas de Maria, partio do arraial dos Teixeiras para o 
da Saude, e alli chegando dirigio-se para um hotel, ou casa de tavolagem, 
onde o dono admittia gentes de toda a laia com o fim de, cobrando o barato, 
fazer o seu negocio. 
Quando Antonio alli chegou, deparou com duas mesas de jogo onde muitos 
homens e rapazes innocentementes se divertião depennando uns aos 
outros. 
Todos bebião, e fazião uma algazarra de mil demonios; era uma orgia, uma 
infernal orgia. 
 
[...] 
 
Antonio que até então tinha sido sempre homem honrado, para sua 
infelicidade, encontrou-se com os perversos Joaquim e Paulo, que, quaes 
tigres, espreitavam a sua presa, aguardando somente a melhor occasião de 
atirarem-se sobre ella,  e dilacerarem-na em suas garras.  
Estes malvados, que tinham concebido o negro plano de matarem Mercier e 
roubarem-n’o, precisavão de mais dous comparsas. 
 
[...] 
 
O plano combinado era matar-se Mercier, e o camarada; e atirar-se o 
cadaver d’este no rio para que, com o seu desapparecimento sobre elle 
recahissem as suspeitas do assassinato. 
Quando o Francez alli chegou foi logo assassinado com um tiro de pistola, 
desfeichado por Antonio, e o camarada por Joaquim com outro tiro. 
Neste acto (4º) apresenta-se Antonio perseguido pelas furias do remorso. 
 
[...]  

                                                           
89 BPELB. JUSTUS. Henrique Boldrini. In: Propaganda. Diamantina, 15 out. 1888, n. 13. p.3. 
90 BPELB. Theatro. Sete de Setembro. Diamantina, 16 jun. 1888. n. 13. p.2. 
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Apos muitas perguntas (de sua esposa, Maria) Antonio exclama:_Eu sou 
um desgraçado! como uma victima a minha consciencia foi esmagada nas 
roscas d’aquella serpente infernal com o Nemo de Joaquim! porque, meu 
Deos, porque não me desviaste do crime!.. para que antes não me 
mandastes um raio, porque ao menos eu teria morrido, como um homem 
honrado, e não seria hoje um infame assassino, que matou um homem para 
roubar, um homem, que depositava em mim a mais inteira confiança! 
 
[...] 
Finalmente foi o crime descoberto, e os assassinos presos e arrastados 
para a cadeia, que é a morada dos assassinos e ladrões91. 

 

Tidas como “escola dos bons costumes”, as peças teatrais deveriam 

cumprir este papel de instrução.  Em “O Crime”, ou “Assassinato do Francês 

Mercier”, como também era chamado, o jogo, a casa de jogos, a bebida eram tidos 

como uma diversão ruinosa. A descrição dada pelo jornal enfatiza este ponto de 

vista frente ao vício, na tentativa de demonstrar aos leitores que estas práticas são 

indesejadas e que são frutos do pecado. O arrependimento de Antônio seguido da 

lamentação a Deus demonstra que o pecado conduz à pena maior, a do remorso. A 

descrição é finalizada com a afirmativa de que a cadeia é o lugar de morada dos 

assassinos e ladrões, lembrando que essa gente não era bem vinda às ruas de uma 

sociedade civilizada, sendo este parte de um projeto que já acontecia na cidade e 

que visava também, a retirada dos mendigos e loucos por meio de asilo e hospício. 

Henrique Boldrini foi elogiado pela forma com que utilizou do acontecimento para a 

elaboração do espetáculo e pela atuação na interpretação do personagem de 

Antônio. A noite foi finalizada com a comédia “Ao Circo! Ao Circo!”, essa, porém, não 

foi descrita.  

 

Na noite do domingo, dez de junho, as peças “O Crime” e “Ao Circo! Ao 

Circo!”, seriam novamente apresentadas, havendo para este dia melhorias no palco. 

O cenário contara com nova pintura feita por Boldrini e por Laport, pintor e ator 

diamantinense. As duas peças foram apresentadas em três finais de semanas 

seguidos, parecendo ter despertado o interesse da população que buscava por 

melhores preços dos ingressos do camarote. 

 

Querendo os artistas BOLDRINI & CORRÊA satisfazer aos immensos 
pedidos do distincto publico diamantinense no que diz respeito aos preços 
dos camarotes, resolveram organizar a seguinte tabella:  
Posse de camarote de 1ª e 2ª ordem       4$000 

                                                           
91 BPELB. Theatro. Sete de Setembro. Diamantina. 16 jun. 1888. n.13. p.2-3.  
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Entrada para os mesmos                        1$000 
Cadeiras         2$000 
Platéia geral    1$000 
As pessôas que quizerem posse effectiva farão o obsequio de communicar 
por escripto á empresa. A entrada do publico para os camarotes e platéia 
geral, será feita pela porta principal do edifficio, e a das cadeiras pelo outão 
da esquerda do mesmo 92. 

 

O preço anteriormente praticado para o acesso ao camarote era de 

10$000 (dez mil réis), com direito a posse e acesso ao camarote, sendo reduzido à 

metade a partir de então. O que traz indícios de que havia uma pequena utilização 

dos espaços privilegiados do teatro nos espetáculos da companhia, fazendo 

necessário torná-los mais acessíveis ao público e, também, traz o indício de que a 

presença da elite que defendia o teatro não era em número satisfatório.  

 

 Dando sequência às apresentações da companhia Boldrini & Corrêa, no 

mês de julho houve representações de dramas franceses e de autoria do Boldrini.   

 

Temos assistido aos espectaculos exhibidos pela excellente companhia 
dramática, que se acha nesta cidade, Boldrini & Corrêa. 
No dia 7 do corrente teve logar, no theatro de Santa Isabel, a representação 
do drama de Dumas Filho, intitulado SUPPLICIOS DE UMA MULHER, uma 
das obras laureadas pela Academia franceza, no anno em que ella foi 
escripta, como refere Larousse em seu diccionario universal. 
Foi a peça que escolheu a distincta actriz, a Exmª Srª D. Cherubina, para 
ser levada á scena no dia do seu beneficio, a qual foi  applaudida, já porque 
o seu actor é Dumas, cujo nome muito a recommenda, já pelo seu 
desempenho que não deixou nada mais a desejar 93. 
 

“Suplícios de uma Mulher”foi anunciada como apresentação em benefício 

à atriz Cherubina, integrante da companhia Boldrini & Corrêa. A apresentação e 

desempenho foram elogiados pelos redatores principalmente por ser baseada na 

obra de Dumas Filho, escritor francês de renome na arte dramática, fazendo-se  

merecedora dos aplausos que recebeu do público. Esta mesma peça foi novamente 

interpretada no mês de agosto, em comemoração ao retorno de Dom Pedro II à 

Corte brasileira. Nessa ocasião Boldrini abriu a noite com elogios ao 

desenvolvimento do país, seguido da leitura de uma poesia autoral dedicada ao 

Imperador Dom Pedro II94.   

 

                                                           
92 BPELB. Theatro Santa Isabel. BOLDRINI & CORRÊA. In:Sete de Setembro. Diamantina. 09 jun. 
1888. n.11. p.4.  
93 BPELB. Theatro. Propaganda. Diamantina. 17 jul. 1888. n.4. p.3.  
94 BPELB. Theatro. Propaganda. Diamantina. 25 ago. 1888. n.8. p.3. 
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Outro artista da companhia Boldrini & Corrêa que teve a noite de 

espetáculo em seu benefício, foi Eduardo Lisbôa, com a apresentação do drama “O 

Médico das Crianças”, seguida da comédia “Véspera de Reis na Bahia”95. Após 

apresentar questões relacionadas ao crime e à cultura francesa, a companhia iria 

tratar sobre saúde e religião, temas que eram abordados na maioria das edições dos 

jornais, fosse informando sobre o estado de saúde de um conhecido comerciante ou 

autoridade, fosse ditando regras de conduta nas igrejas e de manutenção dos 

espaços públicos e da saúde pública. 

 

A religiosidade foi tratada ainda em outra apresentação da companhia, 

tendo representado o drama “Milagres de Santo Antonio”. Essa foi uma 

apresentação muito elogiada pelo jornal Propaganda, sendo comparada com a 

representação vista na Corte pelo redatores do referido periódico. “A illuminação, a 

artistica disposição das vistas, os fogos de artifícios, os milagres bem representados, 

a musica excellente; tudo concorreu para que o drama fosse de esplendido 

successo”96. A participação do público foi dada como máxima, não tendo sobrado 

nenhum camarote vazio e ainda contou com a presença de representantes do clero 

diamantinense. A menção feita ao clero revela uma preocupação em legitimar as 

representações realizadas pela companhia no teatro, uma vez que no período em 

questão, os representantes do catolicismo institucional tinham forte intervenção em 

ditar normas de conduta e censurar práticas que não estivessem de acordo com 

suas doutrinas, ou que ofendessem aos bons costumes. Alguns dias depois o drama 

seria reapresentado no Teatro Santa Isabel. 

 

A companhia representou também a obra “A Família Morel”, uma 

adaptação do clássico francês “Mistérios de Paris”, “cujos papeis forão perfeitamente 

desempenhados” 97. “Mistério de Paris” é um livro que surgiu por meio de folhetim, 

publicado pelo Le Jornal des Débats entre 1842 e 1843. Um romance que tinha a 

cidade como personagem principal, o qual buscava a compreensão da cidade 

                                                           
95 BPELB. Theatro. Propaganda. Diamantina. 17 jul. 1888. n.4. p.3. 
96 BPELB. Theatro. Propaganda. Diamantina. 04 ago. 1888. n.6. p.2.  
97 BPELB. Theatro. Propaganda. Diamantina. 17 jul. 1888. n.4. p.3. 
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moderna 98. Esse teve boa receptividade no Brasil, com publicações nos jornais da 

Corte, além de ter passado por adaptações na década de 1840, como é o caso da 

peça Família Morel. A imprensa diamantinense, no entanto, se limitou apenas a 

informar sobre a apresentação da obra, não entrando em detalhes de sua execução. 

 

Nessa mesma edição, o Propaganda dedica mais uma nota à Companhia 

Boldrini & Corrêa, com elogios destinados a Henrique Boldrini, onde os redatores 

anunciaram o convite que receberam para ouvir o enredo da peça “O Mineiro”, cuja 

apresentação seria dada em agradecimento aos diamantinenses. “Ao distincto 

auctor felicitamos por mais esta brilhante corôa de louros que acaba de colher no 

jardim das letras, de que é caprichoso cultor” 99. Escrita por Boldrini, o drama em 

quatro atos tinha como cenário o entorno da cidade mineira de Itabira. A chamada 

ao público é novamente dada como garantia de que esse prestigiaria a companhia, 

sendo mencionada na edição posterior à apresentação que “o drama foi bem 

representado por toda a companhia, sobresaindo, como sempre, os Srs. Boldrini, 

Corrêa e Eduardo, que com toda justiça tem merecido os repetidos applausos do 

publico diamantinense” 100.  

 

Tanto o Sete de Setembro, como o Propaganda101 destacavam em suas 

críticas sobre a companhia à atuação de Boldrini frente aos demais autores. As 

críticas, por sua vez, sempre favoráveis ao grupo de artistas. Antes de se instalarem 

na cidade, o Sete de Setembro dedicou uma nova sobre a companhia: 

 

É esperada hoje nesta cidade a importante companhia dramática dos Srs. 
Boldrine & Cia, que se achava no Serro em trabalhos da sua profissão. 
Segundo somos informados por pessôas entendidas na matéria, esta 
companhia é uma das mais habeis que para os nossos lados tem vindo. 
Traz um pessoal enorme, e o seu director é homem bastante instruido 
insigne dramaturgo.  
Recommendamos, pois, aos habitantes desta cidade a laureada companhia 
dos Srs. Boldrine & Cia, que encontrará por parte de todos um bom 
acolhimento e aceitação geral. 

                                                           
98 PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. 1999.427 f. 
Tese (Doutorado em História) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas/SP: 1999. p. 210-221. 
99 BPELB. O Mineiro. Propaganda. Diamantina. 17 jul. 1888. n.4. p.3. 
100 BPELB. Theatro. Sete de Setembro. Diamantina. 31 jul. 1888. n. 19. p.1. 
101 Os periódicos do ano de 1888 disponíveis para consulta são: Sete de Setembro, Propaganda e 
Liberal do Norte. O ultimo destes não possui publicações dentre o período em que a companhia 
Boldrini e Corrêa se apresentava em Diamantina. Devido a esta limitação, o texto em tela apresenta 
apenas os periódicos Sete de Setembro e Propaganda como fonte para a discussão.  
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Não sabemos ainda o dia certo da primeira estréa da companhia, porem ella 
pretende offerecer ao publico diversas recitas do seu vasto elencho102. 

 

Ao longo dos cincos meses em que estive na cidade os noticiários 

mencionaram como integrantes da companhia os atores, Henrique Boldrini, Eduardo 

Lisbôa, Antônio Corrêa e Cherubina Corrêa. Não houve referências à atuação de 

Francisco Corrêa, nome que só foi possível ter conhecimento por meio da sua 

assinatura na carta de despedida à cidade. Por essa omissão não foi possível 

verificar se se tratara apenas desses atores, sendo portanto, uma companhia 

pequena ao contrário do anunciado, ou se demais integrantes foram omitidos nas 

descrições dadas nos jornais, não revelando o real número de integrantes. 

 

O crédito dado à companhia como sendo a mais hábil que passou pela 

região naquele período, mencionada por “pessoas que entendem da arte dramática”, 

a repetida referência ao tamanho do elenco, seguido da afirmação de que 

encontrará o assentimento de todos, reforça as afirmativas de que as pessoas 

fossem ao teatro, que vivenciassem aquele momento de diversão. Discurso 

recorrente às apresentações, por meio dos elogios dados à companhia e da menção 

aos aplausos que lhes foram dados.  

 

A companhia de Henrique Boldrini foi também elogiada pelo jornal Sete 

de Setembro, dessa vez por sua iniciativa em oferecer um espetáculo em 

comemoração ao aniversário da proclamação da Independência do Brasil. Dada de 

grande importância para esse jornal, que traz consigo a data da independência 

como nome. O jornal lamentou a ausência de comemorações nesse dia, não 

havendo na cidade o desfile da banda de música executando o hino nacional, ou 

mesmo a iluminação das casas. Foi lembrado ainda que no dia treze de maio foi 

celebrado na cidade o fim da escravidão, e questionou-se se essa seria uma 

conquista mais importante que a independência do País, uma vez que essa libertara 

a nação, ao passo que a Lei Áurea, apenas uma fração do povo103.  

 

É chegada o fim da estadia da Companhia Boldrini & Corrêa em 

                                                           
102 BPELB. Companhia Dramatica. Sete de Setembro. Diamantina. 10 maio 1888. n.8. p.2.Grifos 
meus. 
103 BPELB. Sete de Setembro. Sete de Setembro. Diamantina. 12 set. 1888. n. 23. p.1. 
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Diamantina, e a edição de quinze de outubro do Propaganda abre espaço para 

saudar ao senhor Boldrini pelo tempo na cidade, 

 

director de uma companhia dramática, este cavalheiro tem tido a occasião 
de pôr-se em contacto com todas as classes sociaes, e não há um só 
d’entre tantos de quem ellas as compõem, que não tenha justas sympathias 
por esse cidadão, que muito honra o seu paiz natal 104. 
 

Essa edição do jornal Propaganda traz ainda uma nota assinada por 

Justus105, ressaltando os conhecimentos literários e de línguas de Boldrini, aspectos 

que podem justificar os elogios a ele direcionados, assim como as afirmativas de 

que Diamantina era hospitaleira, apesar de precárias as condições da cidade, que 

sofre com a crise da baixa dos preços do diamante. O Boldrini 

 

revelaconhecimento de um grande numero de obras literárias de escriptores 
ainda os mais modestos; tem viajado quasi toda a Europa, America e parte 
da Africa; conhece os costumes e uzos de diferentes povos; fala 
correctamente algumas línguas. 
 
[..] 
 
A Diamantina que foi sempre hospitaleira, até ao excesso, para com todos 
que batem ás suas portas, tem pejo de não poder actualmente acolher, 
como desejava, um cavalheiro nobre, generoso e sympathico como é o Sr. 
Henrique Boldrini.  
 
[...] 
 
Nestas poucas palavras que ahi ficão, não encontre o Sr. Boldrini senão a 
expressão franca e leal do alto conceito em que o temos por seu talento, por 
suas qualidades Moraes, e pela sympathia de que gosa geralmente de 
todos que o conhecem 106. 
 
 

A simpatia de Boldrini, a “boa educação”, o conhecimento de línguas e 

culturas diversas, é novamente lembrado e afamado no jornal, e indica ao leitor que 

o homem que honra ao seu país, e de bom gosto pelas artes, pela literatura, era um 

exemplo que deveria ser seguido.   

 

O Propaganda publicou uma carta de agradecimento deixada pela 

companhia, que revela a atenção que os atores tinham com a comunidade, ou pelos 

                                                           
104 BPELB. Henrique Boldrini. Propaganda. Diamantina, 15 out. 1888, n. 13. p.3. 
105 Não foram encontradas referências que pudessem identificar quem era. Pelo seu discurso indica, 
no entanto, fazer parte da elite que almejava pela cidade “civilizada”, “moderna”. 
106 BPELB. JUSTUS. Henrique Boldrini. In: Propaganda. Diamantina, 15 out. 1888, n. 13. p.3-4. 
Grifos meus.  
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menos para com aqueles que estavam envolvidos com os espetáculos no Teatro 

Santa Isabel, o que justifica, em parte, o entusiasmo pela companhia expresso nas 

páginas dos jornais. Na carta são mencionados  

 

[...]os Illms. Srs. José da Cunha Valle Laport, José Joaquim da Silveira, 
Joaquim José da Silveira, Agapito Moreira da Silva, Agostinho Moreira da 
Silva, Seraphina Moreira da Silva, Antonio do Nascimento Vidinha, José 
Agostinho Moreira da Silva e todos os outros moços a quem devem 
obrigações no corpo scenico, e que seria longo enumerar. 
 
[...] 
 
as gentis meninas que expontaneamente prestarão-se para abrilhantar os 
espectaculos do Santo Antonio, S. Benedicto, Sete de Setembro e Suplicio 
de uma mulher.  
 
[...] 
 
prestimosos cavalheiros Comdr. Brant, Brant Filho, Te Cel Juscelino de 
Manezes, José Menezes, João Nepomuceno Kubitschek, Claudio Junior, 
Olympio Mourão, Arthur Napoleão, Arthur Queiroga e Capm. Augusto Cezar 
 
[...] 
 
Ao publico Diamantinense, ao Clero, á Magistratura, ás Artes, á Industria, á 
Milicia e ao Commercio, um saudoso adeus 107.  
 

Dentre os mencionados, Joaquim José da Silveira era Padre muito 

prestigiado na cidade; João Nepomuceno Kubitscheck, maestro das bandas de 

música Amparo e Corinho, que participavam das apresentações no Teatro; o 

Comendador José Ferreira de Andrade Brant era também provedor da Santa Casa; 

Olympio Mourão, senador estadual; e Arthur Queiroga, acadêmico e redator do 

jornal O Norte. A carta revela ainda o envolvimento da comunidade com o teatro 

pela presença de moças e rapazes diamantinense que atuaram em alguns 

espetáculos. Apesar das descrições das apresentações dadas pelos jornais, em 

apenas uma um diamantinense foi mencionado, pelo seu auxilio na preparação do 

cenário como visto acima. Laport, “artista nato, humilde, modesto, que nunca teve 

escola, apaixonado cultor das relíquias do passado” 108. Apesar de não ter tido 

educação escolar, as pinturas e a atuação de Laport foram significativamente 

elogiadas, quando esse passou a compor o grupo de amadores da cidade.  

 

                                                           
107 BPELB. BOLDRINI & CORRÊA. Despedidas. In: Propaganda. Diamantina, 15 out. 1888, n. 13. 
p.4. Grifos meus. 
108 FERNANDES. Augusto. Tipos Populares de Diamantina. – Belo Horizonte: Editora São Vicente. 
1929. p.126. 
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Além da carta assinada pela Boldrini & Corrêa, os atores Cherubina, 

Antônio e Francisco, também deixaram seus agradecimentos à população, 

demonstrando o apreço que tiveram ao local. “Agradecem as provas de amizade e 

consideração que lhes foram aqui dispensadas, esperando mais tarde poder retribuí-

las com a sua presença, fixando a sua residência nesta cidade”109. O fato dos três 

atores terem o mesmo sobrenome, Corrêa, dá a entender se tratar de uma família, o 

que é reforçado pelo desejo conjunto em fazer moradia em Diamantina. Porém, 

quem veio a se instalar de fato na cidade e, portanto, deixou a companhia Boldrini & 

Corêa, foi o senhor Eduardo Lisbôa.  

 

No dia 25 de dezembro de 1888, a empresa criada por Eduardo Lisboa 

faria sua primeira apresentação. “O actor Lisbôa para realização do espectaculo que 

vai offerecer ao publico, organizou o pessoal artístico de sua nova empresa com o 

nome - Sociedade Recreio Dramatico Familiar”110.  A edição seguinte do jornal Sete 

de Setembro, datada de 06 de janeiro de 1889, não dá nota sobre a apresentação 

da nova companhia.  

 

A partir de então o teatro volta a ser encontrado nas páginas dos jornais 

disponíveis para consulta apenas no ano de 1895, com apresentações de fantoches.  

No entanto, essa ausência de informações não é suficiente para crer que o Teatro 

Santa Isabel se manteve fechado nesse período. Uma vez que, a disponibilidade de 

fontes dentre estes seis anos corridos é de apenas dezenove edições de um total de 

quatro periódicos com edições semanais.  

 

O diário de Helena Morley, pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant, 

revela haver atividade no teatro no ano de 1893, local onde ocorreram os 

tradicionais bailes de carnaval. “Não tivesse eu o governo de vovó e Tia Magde, teria 

ido ao baile de máscaras do Teatro”111. O que corrobora com a ideia da continuação 

das atividades no teatro Santa Isabel, mesmo que essas não fossem, naquele 

momento, de apresentações teatrais.  

                                                           
109 BPELB. CORRÊA; SOUZA; SOUZA. Despedidas. In: Propaganda. Diamantina, 15 out. 1888, n. 
13. p.4. 
110 BLELB. Theatro. Sete de Setembro. Diamantina. 24 dez. 1888. n. 32. p. 1 
111 MORLEY, Helena (1880-1970). Minha Vida de Menina. Ilustrações Lúcia Brandão. - São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 25 
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1.2.2Companhia Coimbra 

 

 

Estreou no theatro desta cidade, na noite de 15, com uma esplendida casa, 
a companhia dramática, dirigida pelo actor Coimbra. O sr. Coimbra escolheo 
em seu repertorio, para estrea, o drama em 5 actos de D’Ennery – A 
Tomada da bastilha112. 

 

A Companhia Coimbra chega a Diamantina em janeiro de 1899, e em sua 

estreia na cidade apresenta um drama baseado no evento histórico francês, A 

Queda da Bastilha.   

 

No ano anterior à chegada do grupo de artistas, não houve referências 

nos periódicos locais sobre apresentações no teatro Santa Isabel, no entanto, ao 

elogiar a Companhia Coimbra em sua primeira apresentação, é dito que, “no gênero, 

é uma das peças mais bem acabadas a que temos assistido”113. A letra da peça, a 

fidelidade aos acontecimentos, a atuação de cada artista, foram mencionados e 

elogiados pelo jornal. No final, a comunidade é convidada a assistir às demais 

apresentações da companhia.  

 

Com essa primeira prova, podemos a bonar a companhia perante o publico 
de nossa cidade, que não perderá o seu tempo em procurar no theatro 
diversão ao espirito, como não perdem o que concorreu á estréa que 
cumulou os artistas de francos e justos applausos 114. 

 

Na segunda apresentação da companhia, o público diamantinense se fez 

presente dentro e fora do teatro. A proximidade com a igreja do Rosário dos Pretos 

poderia envolver outros estratos da população com os acontecimentos externos ao 

Teatro.Helena Morley menciona em seu diário que a porta do Teatro era um dos 

locais em que as negras libertas aproveitavam para obter alguma renda, “fazem 

pastéis de angu, sonhos e carajés para as festas de igreja e para a porta do Teatro” 

115.  

 

                                                           
112 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 21 Jan. 1899. n. 186. p. 4. 
113Ibid. 
114Ibid. 
115 MORLEY, Helena (1880-1970). Minha Vida de Menina. Ilustrações Lúcia Brandão. - São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 52. 
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Retomando à apresentação, a postura da comunidade foi elogiada pelo 

fato de não haver “confusão” apesar do grande número de pessoas presentes. O 

teatro era a diversão útil que todos deveriam participar. A comunidade era convidada 

a estar presente nas apresentações, mas se um número maior de pessoas se fazia 

presente, havia o receio de que o comportamento não fosse como o desejado.  

 

Foi apresentada uma opereta baseada na ópera francesa “Giroflé, 

Giroflá”; um drama de Alexandre Dumas Pai, “A Maldição Paterna” e a comédia“Uma 

Noite Perdida”. “O desempenho foi bom por parte de todos os actores, que com 

justiça foram muito applaudidos”116. A apresentação de 5 de fevereiro levou para o 

palco do Santa Isabel, as representações da “Revolução Pernambucana”, que 

ocorreu em 1817, intitulada “Brazileiros e Portuguezes”, “original do ilustre brasileiro 

dr. Secundo Wanderley”. Mais uma vez o público se fez presente nos diferentes 

setores do teatro. 

 

A companhia Coimbra teve um período extenso de apresentações na 

cidade de Diamantina. Nos comentários sobre as apresentações os redatores do 

periódico procuraram sempre informar sobre a atuação dos atores, quais peças 

foram apresentadas e sua autoria, revelando o interesse em levar ao leitor ainda 

mais conhecimento sobre o que se assistia na época e ao mesmo tempo dando 

credibilidade à companhia. Na apresentação de 11 de fevereiro de 1899, os 

redatores, no entanto, não conheciam a autoria das peças, mas não deixaram de 

falar a respeito e expressaram o que por eles era valorizado nas apresentações, 

como a linguagem dos personagens, a atuação dos atores, a ligação entre os fatos, 

e talvez o mais importante para eles, o aspecto moral da peça.  

 

 Não conhecemos os autores das peças dramáticas; mas podemos affirmar 
que são bem escriptas: têm bom estylo que, sem decahir, atende á 
gradação da linguagem de cada personagem em seu papel; têm o enredo 
tecido de modo a atender a ligação dos factos, sem deixar nenhum ponto 
obscuro; têm o fundo moral e critico, em evidencia immediata para os 
espectadores, que, sem esforço, percebem o ridículo de certas situações e 
o ridículo maior ainda dos prejuízos sociaes, em casos vários, e de grande 
reproducção em toda parte 117. 

 

                                                           
116 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 30 Jan. 1899. n. 187. p. 1. 
117 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 17 Fev. 1899. n. 189. p. 3. Grifos Meus.  
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O destaque para o aspecto moral, evidenciando de forma clara para a 

plateia as situações de ridículo e que trazem prejuízos sociais, reafirma a posição do 

teatro na sua funcionalidade de escola dos costumes e o atento de quem critica-o 

para essa questão. Os artistas foram elogiados pela qualidade de atuação e a 

companhia recomendada à população. “Quem procurar o theatro, não se 

arrependerá, porque, sem lisonja e sem encomenda, affirmamos: é de artistas a 

companhia Coimbra”118.  

 

A participação do público presente na apresentação foi enaltecida pela 

boa assistência e por não ter havido necessidade de intervenção policial. Porém, 

queixou-se o envolvimento da população com o teatro, “dois terços da cidade têm-se 

deixado ficar em casa, fazendo uma economia que não vem ao caso em uma terra 

de foguetórios e manifestações como a nossa, de índole eternamente talhada para o 

goso com sacrifício dos vinténs”119. O que demonstra que não havia um 

envolvimento de toda a cidade e o receio do comportamento dos presentes, pois 

mais uma vez foi destacado o fato de não ter havido confusão. 

 

A companhia Coimbra mostrava-se conhecedora dos estilos teatrais em 

ascensão, como à apresentação de operetas. Sobre sua estadia, comentou o 

memorialista Ciro Arno120, “achava-se então em Diamantina, uma troupe de dramas 

e operetas, do Rio, a Companhia Coimbra, a primeira que representou naquela 

cidade norte-mineira” 121. Revelando se tratar de uma companhia que saiu do Rio de 

Janeiro para Diamantina e a primeira no gênero das operetas a se apresentar na 

cidade, de acordo com ARNO. Na capital federal, Rio de Janeiro, referência de 

modernidade adotada nos periódicos locais, o início do teatro de revista, que 

contemplava as operetas, remete ao final da década de 1850, esta “modernidade”, 

portanto, levou certo tempo para chegar a Diamantina122.  

                                                           
118 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 17 Fev. 1899. n. 189. p. 3. 
119 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 17 Fev. 1899. n. 189. p. 3. 
120 Ciro Arno era pseudônimo de Cícero Arpino Caldeira Brant, bacharel pela faculdade de direito de 
São Paulo. Arno narrou parte de sua experiência enquanto estudante pelas cidades em que viveu, 
Diamantina, Ouro Preto, Belo Horizonte e São Paulo.  
121 BAT. Arquivo Ciro Arno. Memorias de um estudante. 2 ed. 1885-1906. Manuscrito. p. 128. Era 
comum relacionar a companhia à cidade pela qual tinha realizado apresentações anteriormente. A 
trajetória da Companhia Coimbra se encontra no final do tópico 4.2 desse trabalho.  
122 MARZANO. Andrea. A magia dos palcos: o teatro no Rio de Janeiro do século XIX. In: MARZANO, 
Andrea; MELO, Victor Andrade de (Orgs.). Vida Divertida: história do lazer no Rio de Janeiro (1830-
1930).- Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. 97-124. 
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Ciro Arno relata ainda a ida do estudante Lúcio, seu amigo, a um 

espetáculo da companhia Coimbra. Lúcio havia decidido levar a família ao Teatro e 

para tanto resolveu alugar um camarote. Na noite em questão, a Companhia 

representava a comedia de Martins Pena “Quem casa quer casa”, seguida de um 

trecho da opereta “Os sinos de Corneville”.  A banda Corinho tocava a abertura. 

Após, ouviram-se as três batidas anunciando o início da apresentação teatral, e o 

pano de cena foi erguido.  “No palco: sala, com uma porta no fundo, duas à direita e 

duas à esquerda. Mesa, com folhas, papel, tinteiro, canetas, arceiro. Ao lado, seis 

cadeiras. Junto à porta da esquerda uma jovem (Paulina), no meio da sala uma 

matrona (Fabiana)”. As duas, nora e sogra, discutiam sobre quem deveria mandar 

na casa. Nesse momento, na porta de entrada da plateia,  

 

dois rapazes se esmurravam. Apareceram alguns soldados, restabelecendo 
a ordem. Lá das torrinhas, uma voz trocista gritou: _ Fabiana, sogra do 
diabo! Deixa tua nora em paz!_ Estalaram gargalhadas. [...] Na plateia, 
perto da orquestra, um sujeito gritou para o ponto: _Sr. Ponto, leia mais 
baixo! Assim é intolerável!  
Ergueu-se cambaleando. Dois vizinhos deram-lhe o braço e saíram com ele.  
Um sujeito das torrinhas berrou para a orquestra em baixo: 
maestro Paraguai: Oh Maestro Paraguai: Mande tocar “Saudades do Rio 
Vermelho”... é uma beleza!123. 

 

O maestro Paraguai deu o sinal, e a valsa foi tocada. Nesse relato de Ciro 

Arno, elementos do que se passava no teatro são revelados. A peça tinha o intuito 

de demonstrar quem deveria ser a Dona do Lar quando a nora morava junto a sogra. 

Os diferentes espaços que o teatro oferecia ao público, estando os camarotes todos 

ocupados neste dia, tendo confusão entre os que se achavam na plateia e a opinião 

dessa ao que se passava na cena. A plateia também intervinha com a programação, 

pedindo para que a banda tocasse músicas de sua preferência e durante a 

representação teatral.  A outra peça não foi descrita, mas é mencionada a presença 

de um garoto de recados que levara meia hora para “entrar no teatro”. O que pode 

demonstrar, que esse, na verdade, teria aproveitado para assistir ao que se 

passava, para depois ir de fato até o camarote de Lúcio dar o recado sobre a saúde 

de sua madrasta.  

 

                                                           
123 BAT. Arquivo Ciro Arno. Memorias de um estudante. 2 ed. 1885-1906. Manuscrito. p. 128 - 130. 
Antônio Efigênio de Souza, conhecido como maestro Paraguai, foi regente da Banda Corinho por 
trinta e dois anos. 
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No penúltimo espetáculo do mês de fevereiro, Coimbra levou ao palco 

quatro comédias, sendo que a primeira retratava o “ridículo da educação pelo 

castigo”. A primeira peça, “Bertha de Castigo”, apresentava a inocência de uma 

garota do colegial que tem uma aventura amorosa com um astucioso colega. A 

segunda comédia, “Estudante e uma Lavandeira”, fez referências à Bahia, com suas 

danças, canções e pratos típicos. A terceira comédia, “Uma Criada Impagável”, 

falava da “malandragem” entre patrão e criadas. E por fim, “Uma guerra às 

mulheres”, que contou com gargalhadas intensas de Coimbra e canções de 

Hermínia, sua esposa. Sobre as peças foi dito que 

 

não podia ser melhor o ultimo espectaculo, realizado pela acreditada 
companhia Coimbra. 
Em seu inexgotavel repertorio, tirando a sorte, o Coimbra encontrou quatro 
comedias de truz, qual e qual melhor, todas bem acabadas, embebidas no 
espirito fino que se faz a contento de todos os paladares, temperadas com 
uns longes de naturalismo, inperceptiveis para o sexo innocente, e somente 
sensiveis á argucia maliciosa de alguns raros aprecciadores que, por indole, 
cutivam o genero. 
 
[...] 
 
A companhia Coimbra é de artistas, merecendo todo o concurso da 
Diamantina que, por ser civilisada, deve dispensar toda a proteção a arte 
124. 

 

A forma com a qual a peça foi elogiada pelos redatores, utilizando-se de 

metáforas, como na frase, “embebidas no espirito fino que se faz a contento de 

todos os paladares”, reforça o teatro como divertimento digno e civilizado. Os 

redatores ressaltaram a reprodução de parte do cotidiano nas peças apresentadas 

pela companhia e a ingenuidade do sexo feminino até mesmo na interpretação dos 

atos. Os artistas foram mais uma vez elogiados e a civilidade dos diamantinenses 

afirmada pela participação no evento artístico, privilégio dos citadinos.  

 

O último fim de semana de fevereiro contou com a apresentação de uma 

opereta, intitulada “Talismans do Amor”, de autoria de Bittencourt e orquestrada 

pelos maestros Victor e Paraguai. A peça versou sobre o nordeste brasileiro colonial, 

tendo marchas, tangos e bailados populares do sertão envolvendo os personagens 

do Brasil e de Portugal. Talismãs do Amor conta a história de um guarda-mor que se 

apaixona pela mais bela moça de sua capitania. No entanto, a moça tem amores por 

                                                           
124 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 27 Fev. 1899. n. 190. p. 3. 
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humilde rapaz, que não tem condições de pedir-lhe a mão em casamento. O jovem 

adquire de um feiticeiro três talismãs e uma varinha mágica, com os quais leva à 

humilhação o capitão-mor e obriga os pais da moça a consentir com o casamento. A 

peça se dividiu em três atos: O pedido do capitão-mor; Os Talismãs do Amor; e O 

mel não se fez para a boca do asno.  Foi comentado que os poucos ensaios 

prejudicaram a apresentação, mas mesmo assim teve a aprovação do público. 

Houve ainda a representação do Drama “A Louca dos Pyreneus” de autoria de 

d’Enery, que havia falecido há poucos dias em Paris, e que muito comoveu ao 

público presente125. 

 

O mês de março contou com apresentações em benefício do descimento 

da Cruz, ato representado nas comemorações católicas na sexta-feira da paixão, e 

ao senhor Zeca Bento. Repetiu-se o drama “A Louca dos Pyreneus” e as peças “Os 

Dous Surdos”,a opereta “Revista” baseada na poesia “Gemeos e Martyres” e o 

dueto “Los Paraguas”. “Ambos os espectaculos tiveram grande concurrencia e todos 

os actores desempenharam com correcção os seus papeis. A orchestra 

correspondeu aos esforços do seu digno regente professor Antonio Ephigenio de 

Souza”126. 

 

Em abril os benefícios foram dados à senhora Herménia Coimbra, com a 

reprodução do drama “Talismãs do Amor” a pedido do público127 e à senhorita 

Sophia Bittencourt, com a reprise da “celebre opereta em 3 actos – mariquita-

Maricota, imitada da opereta cômica Giroflé-Giroflá pelo Dr. Prazeres, com três actos 

e 21 numeros de musica de celebridades musicaes”. A senhorita Sophia foi muito 

elogiada por sua atuação e eleita pelos redatores, como “uma das primeiras damas 

ingênuas do theatro nacional” que “tem conquistado justa nomeada em diversas 

cidades da Republica, desde Amazonas e Pará onde obteve bonitos triumphos até o 

nosso estado que tem acolhido como ella merece”128. Nesta nota revelaram alguns 

dos estados brasileiros percorridos pela companhia ambulante Coimbra.  

 

                                                           
125 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 04 Mar.. 1899. n. 191. p. 3 e 4. 
126 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 23 Mar. 1899. n. 193. p. 3. 
127 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 15 Abr. 1899. n. 194. p. 3. 
128 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 22 Abr. 1899. n. 195. p. 3. 
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Ainda no mês de abril, com apenas três meses de estadia na cidade, o 

senhor Agostinho Pedra, integrante da companhia Coimbra, resolveu fixar residência 

na cidade, arrematando do Senhor Antônio Eulálio o restaurante e bilhar localizado 

no prédio do Hotel e Restaurante, na rua da Quitanda, posteriormente denominada 

rua Francisco Sá, no qual introduziu uma charutaria e um café129.  

 

A regularidade de espetáculos ofertados pela companhia, geralmente 

realizados aos domingos e por algumas vezes nos sábados e domingos, se manteve 

com boa aceitação e recomendação nas colunas de O Municipio. Este apresentava 

a chamada para as apresentações e a breve descrição das peças representadas. Na 

edição de número 199, logo na primeira página, a companhia Coimbra teve 

novamente destaque. Foi comentada a presença do público que muito cedo chegou 

ao teatro para o último espetáculo dado, que fora variado e que para as próximas 

apresentações 

 

é de se esperar que o publico desta cidade tão achegado as diversões da 
verdadeira arte, representada por verdadeiros artistas leve á companhia as 
expressões do seu real applauso, dando lhe uma casa que seja uma 
verdadeira enchente. 

É preciso aproveitar porque tão cedo não se encontrará oportunidade tão feliz 
para recrear-se o espirito no meio de alegria e de uma paz, digna dos 
melhores elogios 130. 

 

Mais do que recomendar que os diamantinenses fossem prestigiar aquela 

companhia de “verdadeiros artistas”, visto que tão cedo não haveria outra 

oportunidade, foi reafirmada a posição do diamantinense amante da arte e, o teatro 

como escola dos bons costumes, que recria o espírito, e era merecedor de sinceros 

aplausos e elogios.  

 

A companhia Coimbra carregava o nome do pernambucano Antônio 

Coimbra, que fora elogiado não apenas por sua atuação no palco, mas também por 

sua personalidade e condição de chefe de família. 

 

O velho Coimbra, provecto artista, que na vida intima é um chefe de família 
exemplar e na sociedade um perfeito cavalheiro, pelo seu caracter severo, 

                                                           
129 BAT. Noticias – Restaurant e Bilhares. O Municipio. Diamantina. 15 Abr. 1899. n. 194. p. 2. 
130 BAT. Noticias – Companhia Coimbra. O Municipio. Diamantina. 26 Maio 1899. n. 199. p. 1. Grifos 
meus. 
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pela nobreza de seus sentimentos, e pela sua fina educação, bem sabe as 
amizades que lhe ficam e que se estendem á sua exma, e virtuosa esposa, 
a seus interessantes filhinhos, a sua gentilíssima filha d. Sophia e a seu 
distincto genro o Sr. Bittencourt 131. 

 

Características comuns à companhia Boldrini, onde o elenco era formado 

por membros de uma mesma família, e que a fim de obterem renda com as artes 

cênicas, faziam morada por alguns meses na cidade onde se apresentavam.  

 

Entre a partida de uma companhia de teatro ambulante e a chegada de 

outra, grupos locais se destacavam pela sua atuação no Teatro Santa Isabel. Era 

uma forma de dar continuidade àqueles momentos de divertimento e de manter em 

atividade a “escola dos bons costumes”. Era comum que as cidades buscassem 

combater a precariedade das instalações dos teatros com a utilização das rendas 

obtidas com as apresentações de amadores. “Buscava-se, assim, tornar a localidade 

mais atraente para as companhias ambulantes, oferecendo melhores acomodações 

e demonstrando apreço pela arte dramática”132, uma vez que colocava em evidencia 

o esforço da comunidade para manter um local destinado às apresentações teatrais 

e demonstra a demanda do público, já “educado” para assistir às apresentações. 

 

Em Diamantina, dois grupos de amadores tiveram destaque nas páginas 

dos jornais. O Recreio Dramático, inicialmente criado em 1892, mas com atuação 

efetiva entre 1896 e 1898, e retomado em dezembro de 1899, com o nome de 

Progresso da Mocidade, com atuação até o ano de 1903. O outro grupo, criado com 

parte do elenco do Recreio Dramático e com os integrantes da Companhia Coimbra, 

denominado Companhia Coimbra de Amadores, teve atuação entre os meses de 

julho a outubro de 1899.  

 

A companhia Coimbra, organisada nesta cidade com distinctos amadores, 
realizou o seu segundo espectaculo no dia 2 do andante, levando a scena o 
surprehendente drama em 3 actos, um primor da litteratura dramatica 
franceza, composição de Alexandre Dumas - Condessa Siana de Rione 133. 

 

                                                           
131 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 30 Dez. 1899. n. 219. p. 3. 
132 DUARTE, Regina Horta. Noites circenses: espetáculos de circo e teatro em Minas Gerais no 
século XIX. – Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. p.156. 
133 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 05 Jul. 1899. n. 202. p. 3. 
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Após seis meses com apresentações regulares no Teatro Santa Isabel, a 

companhia Coimbra (analisada no tópico 3.2) reuniu diamantinenses e criou uma 

companhia de amadores para atuarem no teatro local.  Nessa segunda 

apresentação, o grupo representou a peça “Condessa Siana de Rione”, do 

importante romancista francês Alexandre Dumas. Houve alguns desentendimentos 

entre os amadores devidos a problemas na atuação, enquanto os atores veteranos 

da companhia foram bastante aplaudidos. Na atuação dos amadores destacaram-se 

Mundinho, Zinho, Sálvio e Fino.  

 

O Mundinho e o Zinho, por sua vez, um no difícil papel de galã, outro de 
baixo comico, mostraram ter avançado muito em escola e gosto.  

Salvio e Fino receberam mais uma aproveitável licção que servir-lhes-á de 
certo para perderem senões, explicáveis e toleráveis na difícil arte 134.  

 

A noite foi finalizada com a representação da comédia Os Três Castiçais, 

do também francês Victor Bernard, com atuação apenas dos veteranos. “No mais: 

ordem, harmonia, e as mais pronunciadas provas de sympathia pela companhia que 

dirige o intelligente hospede”, o Coimbra 135.   

 

No dia 23 de julho a companhia de Amadores Coimbra realizou a terceira 

apresentação na cidade, com a representação da opereta “O Milagre e O Pomba”, 

que foi muito aplaudida pelo público, e se preparava para em breve apresentar o 

drama sacro “Santa Angela” 136. Dois dias após essa apresentação da companhia, a 

Câmara Municipal decretou a lei de número 94, que tinha como finalidade revogar a 

“Lei nº 36 de 16 de Julho de 1896, que dá a subvenção annual de 600$ a qualquer 

companhia dramática que se crear nesta cidade” 137 e em 27 de julho de1899 é 

criada a Lei de número 98, que transferia “para – Socorros Publicos – a verba de... 

1:200$000, constantes do § 27 do artigo 2º da Lei nº 85 de 30 de Setembro de 1898, 

como auxilio as companhias dramáticas, por não haver nenhuma organizada” 138. O 

que em hipótese, poderia indicar ser estratégia do governo Municipal para que a 

companhia, na pessoa de Coimbra, continuasse com o pagamento de impostos por 

apresentação e não recebesse subsídio do município, uma vez que não se tratava 

                                                           
134 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina. 05 Jul. 1899. n. 202. p. 3 
135Ibid. 
136 BAT. Noticias. O Municipio. Diamantina. 29 Jul. 1899. n. 205. p. 3.  
137 BAT. Lei nº 94 de 25 de Julho de 1899. O Municipio. Diamantina. 29 Jul. 1899. n. 205. p. 1. 
138 BAT. Lei nº 98 de 27 de Julho de 1899. O Municipio. Diamantina. 04 Dez. 1899. n. 209. p. 3. 
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de uma companhia formada apenas por diamantinenses, e de que a Lei foi criada 

após duas apresentações da Companhia Coimbra de Amadores.  

 

No mês de setembro a companhia Coimbra apresentou pela quarta vez a 

opereta “Talismãs do Amor”, de autoria de Luiz Bittencurt. Os elogios dados à 

companhia remetem “a concurrencia numerosa que as sua recitas teem tido, mercê 

do bom grupo de artistas de que ella se compõe e de seu excellente e inesgotável 

repertorio” 139.  Essa apresentação, no entanto, parece não ter contado com a 

participação dos amadores. Esses apresentaram com dificuldades a opereta em três 

atos, “Giralda”, com músicas escritas e orquestradas pelo violinista diamantinense 

José de Altimiras, “comphreendendo 22 numeros, intelligentemente adaptados ás 

passagens varias do poema, frisando em cada trecho, em cada periodo e phrase a 

intenção e o espirito que guiaram o escriptor na disposição dos seus actos, scenas, 

palavras e idéas” 140.  

 

Apesar da “dedicação” frente aos versos, o também músico, Paraguay, 

encontrou na execução musical algumas falhas, que poderiam ser resolvidas com “o 

tempo e maior numero de ensaios”. O jornal reconheceu as falhas, mas destacou a 

dificuldade da execução, o pouco tempo de preparo e por ter sido uma peça 

montada às pressas por Coimbra. Contudo, Altimiras foi muito aplaudido pelo 

público. Houve ainda no mês de setembro as representações de “Santa Angela” e 

“Tomada da Bastilha”.   

 

A pressa na montagem da peça por Coimbra pode se justificar pelo fato 

da companhia estar se retirando da cidade com destino a Itabira, após dez meses de 

estadia. Com a retirada da família Coimbra, a companhia Coimbra de Amadores 

acabou se desfazendo, tendo um período de atuação curto, de julho a outubro de 

1899. Com o anúncio da retirada de Coimbra, esse tem destaque na edição deO 

Municipio, em que, “com somma enorme de sacrificios, trouxe a nossa cidade, este 

distincto actor pernambucano cujo nome muito se recommenda pelo exercicio 

afanoso da arte dramatica em diversas cidades da Republica”, e completado que 

 

                                                           
139 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 04 Set. 1899. n. 209. p. 3. 
140 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 02 Out. 1899. n. 212. p. 1 - 2. 
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durante 8 mezes, trabalhou o insigne artista no theatro de S. Isabel: durante 
esse longo tempo gastou elle dinheiro, trabalho, paciencia para nos 
ministrar o que de melhor teve em seu repertorio, recheado de dramas, 
comedias e operetas; ensinou as suas lições a diversos moços, alguns dos 
quaes estão a trabalhar com as melhores figuras dos amadores e entretanto 
a sua compensação foi nella, devida a citada crise que, com mais força de 
razão, ataca as artes em geral 141. 

 

No mesmo texto os redatores mencionam ora oito meses, ora nove meses 

de estadia da companhia. Esta estreou na cidade em 21 de janeiro e retirou-se em 

28 de outubro de 1899. Foi ressaltada a dedicação de Coimbra em apresentar 

variados estilos em seus espetáculos, assim como a paciência em ensinar aos 

amadores sobre a dramaturgia.  

 

Em algumas poucas exceções, queixou-se a ausência de algumas 

famílias diamantinenses nas atividades do teatro por parte dos redatores. Nas 

demais referências às apresentações da companhia são relatadas que o público se 

fez presente na medida dos lugares disponíveis. O que pode indicar que parte da 

elite diamantinense frequentava o teatro menos do que era esperado, indício de que 

na prática a participação não era tão efetiva quanto no discurso.  

 

Em agradecimento aos munícipes a companhia Coimbra dedicou o último 

espetáculo ao Asilo de Inválidos que funcionava há dez anos, mas com dificuldades 

de manutenção, e era administrado pela Santa Casa, assim como o teatro. 

 

Para prova de sua gratidão, estimulado pelo amor ao bem, e pelo pedido da 
benemerita commissão que tem sobre seus hombros a gloriosa empresa da 
fundação de um Asylo de Invalidos nesta cidade, resolveu o nobre artista 
trabalhar no ultimo espectaculo, consagrando o fructo do mesmo em 
beneficio do Asylo. 
É de um dever elementar acudirem todos ao espectaculo, concorrendo 
assim para a execução de uma idéa que fará crescer o nosso nome entre 
as cidades de nosso estado mais recommendaveis pelo seuprogresso. 
Alem desse dever que é de todos, pensamos ser das regras so 
cavalheirismo e da hospitalidade bem entendida, ouvirmos o Coimbra em 
seu ultimo trabalho e apresentarmos a elle e a sua digna familia as nossas 
despedidas 142. 

 

O progresso de Diamantina é mencionado dessa vez não apenas pelo 

gosto pelas artes e pela hospitalidade do diamantinense, mas principalmente por ter 

                                                           
141 BPELB. Antonio Coimbra. O Municipio. Diamantina. 02 Out. 1899. n. 212. p. 1. 
142Ibid. 
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a cidade um asilo destinado ao acolhimento dos pobres e desvalidos, prática das 

cidades “modernas” que prezavam pela saúde pública.   

 

Em 28 de outubro de 1899 a companhia deixou a cidade com destino a 

Itabira. Foi lembrado que a companhia “proporcionou muitas noutes de 

agradabilíssimas diversões, sendo justamente aplaudida” 143 e recomendada aos 

itabiranos que a recebessem com o acolhimento que lhe era peculiar. 

 

Em 1903 chega a Diamantina a notícia de que falecera na cidade de 

Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, o artista Coimbra. O 

Município dedicou parte da edição para contar a trajetória deste artista. Coimbra era 

de origem pobre, nascido em 1852 no Recife. Chegou a cursar o primeiro ano de 

Direito, mas dedicou-se aos teatros de amadores do Recife. Recebeu proposta de 

companhias ambulantes que passaram pelo Recife, aceitando algumas.  

 

As palmas repetidas e as chronicas lisonjeiras, ageitando-lhe o espirito á 
fascinação da gloria, fizeram do antigo amador o artista viajante, a principio 
contractado em diversas companhias, sem responsabilidade de direcção, 
depois como emprezario, com carga de mil embaraços, perambulando por 
quase todos os estados do paiz, principalmente pelo N., por onde repetio 
excursões que revigorarão-lhe o espirito, o gosto artístico, e derão-lhe a 
colher louros que escravisárão cada vez mais a seu bello, mas penoso e 
ingrato officio144.   

 

Em Belém do Pará conheceu Hermínia, com quem se casou, teve oito 

filhos e a ensinou a atuar juntamente a ele. Sonhava em encontrar uma cidade que 

lhe permitisse atuar de maneira confortável financeiramente, indo para o Rio de 

Janeiro,  

 

onde a arte, tal como se pode compreender, podia ter vida permanente, é 
verdade, mas onde mal respira, atacada por dons vírus lethaes que a não 
deixão florescer como nas civilisadas metrópoles do Novo e do Velho 
Mundo: - a concurrencia do extrangeiro e o cancan desenfreado e pulha, 
desnudado e cynico que mal se esconde por detraz das intituladas revistas 
e operetas 145.  

 

Demonstrava o jornal conhecimento sobre os acontecimentos artísticos 

da Capital e criticando a perda de credibilidade dos artistas nacionais para os 

                                                           
143 BAT. Noticias – Companhia Coimbra. O Municipio. Diamantina. 06 Nov. 1899. n. 215. p. 3. 
144 BAT. Antonio Coimbra. O Municipio. Diamantina. 18 Nov. 1903. n. 308. p. 2. 
145Ibid. 
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estrangeiros e novos estilos que surgiam de forma rápida, utilizando das revistas e 

operetas para ganhar o gosto do público.  

 

A estadia de Coimbra foi lembrada pelos numerosos elogios que recebeu 

da imprensa diamantinense, tendo destaque não só ele como sua esposa e sua 

filha.Coimbra dizia aos amigos de Diamantina “tenho fé em Deus que em breve serei 

chamado a uma vida melhor” 146, demonstrando o seu cansaço pela vida como ator 

ambulante. 

 

 

1.2.3 Companhia de Amadores 

 

 

A Câmara Municipali desta cidade discutio, votou e approvou a seguinte lei, 
já sanccionada pelo illustre dr. Agente Executivo. Lei n. 36, de 16 de Julho 
de 1896. [...] 
Art. 1º Fica o Agente Executivo Municipalauctorisado a auxiliar com a 
quantia de rs 600$ (seiscentos mil reis) a qualquer companhia dramatica 
que se crear nesta cidade e que levar á scena uma serie de doze 
espectaculos publicos, no decurso de um anno, contando-se a serie da data 

da promulgação da presente lei; [...] 147. 

 

A Lei de número 36 do ano de 1896 reafirma o desejo dos grupos 

representativos da população em continuar com as apresentações teatrais entre a 

saída e chegada de uma companhia em Diamantina. Ao que tudo indica a 

companhia “Sociedade Recreio Dramático Familiar” criada por Eduardo Lisbôa em 

1888, não vigorou. Com isso, as autoridades locais optaram por auxiliar as 

companhias formadas na cidade que se comprometessem a apresentar um mínimo 

de doze espetáculos ao longo de um ano. A fim de manter este divertimento no 

cotidiano dos munícipes e de garantir a renda necessária para manutenção do 

prédio do teatro que, naquele momento era precário.  

 

Em janeiro desse mesmo ano o jornal O Município chamou a atenção da 

administração da Santa Casa para as condições em que o prédio do Teatro se 

encontrava, principalmente para as péssimas condições da sacada que deveria ser 

reflexo dos projetos de melhoramentos e “embelezamentos” urbanos. Era 
                                                           
146 BAT. Antonio Coimbra. O Municipio. Diamantina. 18 Nov. 1903. n. 308. p. 2. 
147 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 06 Ago. 1896. n. 79. p. 1. 
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preocupação da Câmara Municipal pela continuidade do teatro148.Tendo em julho 

promulgado a lei 36, em agosto realizou-se a primeira apresentação da companhia 

Recreio Dramático, muitas vezes chamada de companhia de amadores pelos jornais 

locais.  

 

As duas primeiras apresentações do novo grupo de amadores formado 

por diamantinenses foi a representação do drama português intitulado “João 

Brandão”, tendo melhor execução pelos atores na segunda apresentação149. No dia 

31 de novembro os amadores prestigiaram escritos locais, com a apresentação das 

comédias “A Filha do Barão” e “Chorela Morbus” deixadas pelo falecido 

diamantinense França Júnior. Nas representações das comédias, as mulheres 

tiveram destaque nos comentários da imprensa.  

 

A sra d. Adelaide Augusta da Cunha que estreou no papel de d. Maria, na 1ª 
comedia, desempenhou-o com gentileza e vivacidade dando visível mostra 
de grande vocação para o palco. 
A sra d. Maria M. de Aguiar que representou pela 2ª vez, tambem fez o seu 
papel com bastante talento e bem assim a sra. Maria do E. Santo que já 
estamos acostumados a admirar. 
Em uma palavra: boas comedias, excellente desempenho e uma noite 
agradável. 
O publico fará bem e ganhará algumas horas de prazer acudindo aos 
espectaculos da Companhia Dramatica 150. 

 

Há uma clara exaltação nos elogios dados às senhoras e ao espetáculo, 

seguido do convite ao público para irem assistir à companhia, onde encontrariam 

“horas de prazer”. Boa parte das peças apresentadas pela companhia era baseada 

em escritores europeus como Camilo Castelo Branco, português; Victor Hugo, 

Alexandre Dumas e Victor Bernard, franceses.  

 

A preocupação em manter apresentações teatrais e realizar melhorias no 

prédio do teatro e, sendo O Município o jornal oficial da cidade, fica evidente a 

estratégia da elite local, por meio dos agentes do executivo local e do discurso 

jornalístico, de manter o teatro com um bom número de frequentadores. 

 

                                                           
148 BPELB. O Municipio. Diamantina, 22 Jan. 1896 n.58, p. 2. 
149 BPELB. Noticia. O Municipio. Diamantina, 26 Set. 1896 n.84, pag 3. 
150 BPELB. Theatro. O Municipio. Diamantina, 07 Nov. 1896 n.90, pag 2. 
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No entanto, desentendimentos a respeito do pagamento do aluguel do 

Teatro Santa Isabel começaram a surgir. O preço contratado pela Companhia 

Recreio Dramático era de 25$000 (vinte e cinco mil réis) por noite de apresentação. 

Mas houve contestação pelo provedor da Santa Casa, o comendador José Ferreira 

de Andrade Brant, de que o valor a ser pago seria de um terço da arrecadação total. 

O que pode indicar que a arrecadação total da companhia de amadores era maior 

do que o esperado. Os amadores suspenderam as apresentações até que o 

impasse fosse resolvido151. 

 

No dia 12 de dezembro os amadores, por meio do tesoureiro da 

companhia, Cosme Alves do Couto, voltaram a publicar nota em que a explicação 

para a modificação no valor do aluguel por noite de espetáculo, dada pelo provedor 

da Santa Casa de Caridade, era de que os mesmos só haviam quitado o valor de 

25$000 por três noites de apresentações. O que a companhia negava, alegando que 

os pagamentos de cada noite foram realizados. Dirigindo a palavra ao provedor da 

Santa Casa, aconselhou que “seria bom que S.S. procurasse imitar-nos, afim de que 

a Santa Casa não tivesse um prejuízo anual de 300$000 (trezentos mil réis) no 

aluguel do barracão que tem o nome de Theatro”152. Tal nota insinuava que, 

provavelmente, havia uma falta de controle sobre os pagamentos dos alugueis do 

teatro, ou que possivelmente, havia uma carência de apresentações por companhias 

ambulantes.  

 

Além do esclarecimento dado acima, Cosme Alves do Couto também 

redigiu uma carta ao tesoureiro da Santa Casa, João Francisco da Motta, pedindo 

que este confirme os pagamentos realizados pela Recreio Dramático referente às 

noites em que se apresentaram no Teatro Santa Isabel e pediu a reafirmação de que 

o valor a ser pago era o praticado pela companhia desde 1892, ano de sua 

fundação, de 25$000153.  De forma simples e direta, João Francisco confirma os 

                                                           
151BPELB.OS AMADORES. Theatro – Declaração Necessária. In: O Municipio. Diamantina, 28 Nov. 
1896 n.93, pag 2. 
152BPELB.COUTO. Secção Franca - Ainda o Theatro. In: O Municipio. Diamantina, 12 Dez. 1896 
n.95, pag 2. 
153Ibid. 
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questionamentos feitos por Cosme154.  

 

Entretanto, as cartas redigidas por Cosme Alves do Couto revelam ainda 

mais sobre esse momento do teatro em Diamantina. A escassez de arquivos entre 

os anos de 1889 e 1895, como foi mencionado no tópico 1.2.1, pode ter 

impossibilitado o acompanhamento dos anos iniciais da companhia Recreio 

Dramático. Do ano de 1895, pelo acesso feito a praticamente todas as edições do O 

Município, assim como os anos de 1896 e 1897, não foram encontrados registros da 

companhia, sendo noticiada pelo referido periódico apenas em agosto de 1896, após 

a promulgação da Lei 36, transcrita neste trabalho, e que fora elaborada pelo próprio 

Cosme Alves do Couto, tesoureiro da companhia Recreio Dramático e integrante da 

Câmara Municipal, com o cargo de vereador155.Fato que indica uma possível 

credibilidade à companhia após aprovação na câmara municipal da Lei que autoriza 

o auxílio financeiro à mesma.   

 

Na edição 79 de 6 de agosto de 1896, edição em foi publicada a Lei 36 de 

julho do referido ano, que trata sobre o auxilia a companhias locais, os redatores de 

O Município dedicaram toda a primeira página para aclamar esta posição da Câmara 

Municipal em relação ao teatro. E lamentaram os anos em que a regularidade das 

apresentações foi interrompida, o que pode indicar que, de fato, o teatro Santa 

Isabel não esteve ativo em apresentações teatrais nos primeiros anos da década de 

1890. 

 

 A lei citada, applicada e dando os fructos a desejar-se, pode evidentemente 
despertar-nos do espamoethico em que há tempos nos prostramos em 
matéria de diversões uteis e agradáveis. Ella poderá soprar as cinzas 
acamadas sobre aquelle histórico calor diamantinense, que vem-se 
apagando desde que o seio amplo de nossa terra subtrahio aos olhos 
cobiçosos do garimpeiro os minérios preciosos, que o tornavam audacioso e 
empreendedor.  

 Nesses áureos tempos a alegria vivaz não sofria interrupção em sua 
continuidade senão para ostentar maior brilho e maior esplendor 156. 

 

                                                           
154 Dentre os anos 1894 a 1902, o Jornal O Município é o único periódico arquivado e disponível para 
pesquisa, tanto na Biblioteca Antônio Torres em Diamantina, quanto na Biblioteca Pública Estadual 
Luiz Bessa que, apresenta informações sobre o Teatro.  
155 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 06 Ago. 1896. n. 79. p. 1. 
156 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 22 jan. 1896. n. 58. p. 2 
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Os redatores reforçam o teatro como diversão útil e o local do 

diamantinense expressar sua alegria. Mencionam também a crise enfrentada pelos 

garimpeiros com a queda nos preços dos diamantes e a interrupção de espetáculos 

teatrais, incomum à Diamantina.  

 

 Retomando ao desentendimento da companhia com a Santa Casa de 

Caridade, a ausência de outras fontes sobre o assunto, indica que o valor do aluguel 

do Teatro Santa Isabel se manteve após a confirmação do tesoureiro da Santa 

Casa.  

 
A Companhia Recreio Dramatico pretende levar a scena no dia 13 do 
corrente as jocosas comedias – A Afilhada do Barão, em dous actos, e os 
Irmãos das Almas, em um acto, si ficarem ensaiadas até essa data: em 
caso contrario terá logar o espectaculo no dia 16157. 

 

Na citação acima, foi informada a intenção da companhia em se 

apresentar no dia 13 de maio, mas com possível adiantamento para o dia 16 por 

conta dos ensaios. Após essa publicação, o jornal divulga nova nota sobre a 

companhia apenas no mês de agosto, convidando a comunidade para o próximo 

espetáculo. A matéria indica que outras apresentações foram feitas. “Do modo 

porque essa companhia se tem imposto á sympathia publica por seus méritos como 

sociedade de amadores, muito superiores ao comum de suas congêneres, é de se 

esperar que haja grande concurrencia”158. No dia da apresentação, o teatro estava 

cheio e houve confusão entre os que assistiam.  

 

Na platéa certos moços portaram-se insubordinamente, sendo isso de 
lastimar porque os abusos havidos depõem imensamente contra os usos e 
costumes de nossa cidade, que gosa de foros de civilizada: esperamos, 
porem que elles não se reproduzão, ou então que sejão cohibidos pela 
autoridade que presidir ao espectaculo159. 

 

O discurso de cidade civilizada atrelado ao teatro volta às páginas do 

jornal assim como a companhia passa a ser noticiada como tendo aceitação do 

público e com elogios da imprensa. No entanto, apesar da comunidade estar mais 

presente nas apresentações, essa se mostrava resistente ao que se passava no 

teatro, não se portando como se era esperado. O que contradiz a fala dos redatores, 

                                                           
157 BAT. Noticias - Theatro. O Municipio. Diamantina. 08 Maio 1897. n. 112. p. 2. Grifos meus. 
158 BAT. Noticias - Theatro. O Municipio. Diamantina. 21 Ago 1897. n. 125. p. 2. 
159 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 06 Nov 1897. n. 135. p. 2. 
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“a concurrencia sempre crescente aos espectaculos mostra claramente a boa 

aceitação que tem tido nesta cidade a sympathica sociedade, que não tem poupado 

esforços para corresponder a expectativa geral”160. 

 

Essa provavelmente foi a última apresentação da companhia Recreio 

Dramático. No ano de 1898 nenhuma referência foi dada ao teatro, porém foi criada 

a Lei número 85 de 30 de setembro, que dava como auxílio às companhias 

dramáticas criadas na cidade a quantia de 1:200$000 (um milhão e duzentos mil 

réis)161. Lei que demonstra novamente o interesse da elite, por meio das autoridades 

locais, em manter a regularidade de apresentações no Teatro Santa Isabel. No 

entanto, em 26 de julho de 1899, essa verba é transferida para o caixa “Socorros 

Públicos, por não haver nenhuma” companhia organizada na cidade. 

 

Alguns dos atores que fizeram parte da companhia Recreio Dramático, 

integraram o grupo de amadores Coimbra a partir do segundo semestre de 1899, e 

em dezembro deste mesmo ano, o Recreio Dramático foi reorganizado, tendo uma 

segunda fase de apresentações, batizado de “Progresso da Mocidade” 162.  Raras, 

no entanto, foram às referências a companhia por esse nome, sendo mais comum a 

utilização dos termos, Amadores e Recreio Dramático. 

 

Os inteligentes amadores Raymundo Andrade e José Cezario Junior 
organisaram nesta cidade uma companhia de dramas e comedias que fez 
sua estréa no dia 24 do corrente, no Theatro Santa Isabel, levando á scena 
o drama <<O Voluntario da HonraIe a comedia Manda Quem Pode. 
Os trabalhos correram animadíssimos, imprimindo cada uma a seu papel o 
gosto artístico, adquirido em ensaios inteligentes, feitos sob a direcção dos 
srs. Agapito Moreira da Silva e Zeca Bento 163. 

 

Iniciantes na atuação foram incorporados ao grupo de amadores. “Ficou 

bem destacada a força dos dous grupos – o dos velhos que trabalharam com a 

vantagem do tirocínio feito na temporada da companhia Coimbra; e os dos novos, 

estreantes na arte para a qual mostraram especial tendência”. A estes últimos foi 

recomendada disciplina e aceitação dos papeis que lhes forem destinados, abrindo 

mão da vaidade na escolha dos personagens. Quanto à crítica do periódico “será 

                                                           
160 BAT. Theatro. O Municipio. Diamantina. 13 Nov 1897. n. 136. p. 2. 
161 BAT. Lei nº 98 de 27 de Julho de 1899. O Municipio. Diamantina. 04 Dez. 1899. n. 209. p. 3. 
162 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 30 Dez. 1899. n. 219. p. 4. 
163 BAT. Noticias – Theatro. O Municipio. Diamantina. 30 Dez. 1899. n. 219. p. 1. 
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justa e positiva, apreciando com rigor necessário, sem prevenção, sem preferencias 

systematicas, o mérito de cada um” 164.  

 

Durante o ano de 1900 pouco se falou das apresentações no teatro Santa 

Isabel. Em setembro a companhia de amadores representou o drama “Phantasma 

Branco” de autoria do brasileiro Joaquim Manoel de Macedo. A peça foi apresentada 

pelos amadores: “Assis Moreira, Laport, Couto, José Cesario Junior, Correa Junior 

d.d. Carolina Mayer, Maria M de Aguiar e Maria do E. Santo” 165. Houve ainda a 

presença da banda de música Amparo, regida pelo maestro João Nepomuceno 

Ursini. O drama de Camillo Castello Branco “O Advogado da Honra”166, também foi 

representado pela Recreio Dramático.  

 

A representação do drama marítimo “João, o corta mar” foi elogiada pela 

atuação dos amadores e muito aplaudida pelo público que pediu que fosse repetida 

a encenação num novo espetáculo167, o qual se deu no mês de setembro. Na 

ocasião, Maria de Aguiar interpretou o papel de Maria, personagem principal no 

drama, sendo elogiada por suas atuações junto a companhia de amadores. O 

espetáculo foi finalizado com a comedia “Preciosidades de Familia” com participação 

de Cosme do Couto, José Cesario Junior, Côrrea Junior e Maria de Aguiar 168.  

 

A companhia Progresso da Mocidade apresentou o drama “Leonardo, o 

Pescador”. Houve boa atuação por parte dos amadores, porém o público não 

atendeu as expectativas e os redatores reclamaram ser Diamantina uma cidade sem 

divertimentos: “não houve casa regular, o que é de se admirar numa cidade em que 

não há divertimentos, mas em que o povo é jovial e tem habito de convivência”169. 

Para finalizar a apresentação, foi representada a comédia “Amadores d’um 

deputado”. “Leonardo, o pescador” foi reapresentada em setembro, tendo presença 

significativa de espectadores que aplaudiram com entusiasmo, e a estreia da jovem 

Bibiana Alves dos Santos, que “correspondeu a expectativa do publico” 170. Durante 

                                                           
164 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 30 Dez. 1899. n. 219. p. 4. 
165 BPELB. Theatro. O Municipio.Diamantina. 11 Set. 1900. n. 241. p. 3. 
166 BPELB. Espectaculos. O Municipio. Diamantina. 25. Jan. 1901. n. 250. p. 3 
167 BAT. Noticias – Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 18 Maio 1901. n. 259. p. 3.  
168 BAT, Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 18 Set. 1901. n. 267. p. 4. 
169Ibid. 
170Ibid 
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os intervalos entre os atos das duas representações, a banda dirigida por Antonio 

Ephygenio de Sousa tocou animadas músicas, tendo destaque a atuação do 

pistonistaLuiz Victor Foreaux171.  

 

Apesar de Diamantina estar inserida em um estado que não faz divisas 

com o mar, os dramas marítimos eram bem representados pela companhia de 

amadores. Provavelmente, devido à presença de peças europeia, principalmente 

portuguesas, no repertório de apresentações da companhia. Além de “João, o corta 

mar” e de “Leonardo, o pescador”, foi representado também “Arthur ou dezesseis 

annos depois”172.  

 

As apresentações da companhia tinham uma frequência semelhantes às 

companhias Coimbra e Boldrini, com apresentações aos sábados e domingos e 

algumas vezes às quintas-feiras. Muitas vezes o mesmo espetáculo era 

representado mais de uma vez. Nem sempre, no entanto, ficou clara, na descrição 

nos periódicos, a participação do público que a assistia.  

 

Por duas vezes foi apresentado o drama “A Escrava Andrea” que teve 

abertura com a apresentação da orquestra regida pelos professores Antonio 

Ephygenio de Sousa e João Victor Foureaux. Os jovens amadores, Cosme do 

Couto, Assis Moreira, Laport e José Cesário foram novamente elogiados pela 

dedicação e bela atuação. O público se fez presente, caracterizando “o triumpho 

para os dignos amadores, que tanto se esforçam para nos proporcionar algumas 

horas felizes e alegres” 173. 

 

Na apresentação do primeiro sábado do mês de abril de 1902, a 

participação da comunidade não agradou aos redatores do jornal que estranharam a 

falta de concorrência ao espetáculo, “numa terra em que não se encontram 

diversões” 174. A partir de então, os convites para assistência à companhia 

procuraram enfatizar os esforços dos amadores em proporcionar este tipo de 

                                                           
171 Músico que toca trompete de pistão (ou piston), hoje conhecido como trompetista.  
172 BAT. Noticias- Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 18 Mar. 1902. n. 283. p. 1. 
173 BAT. Theatro Santa Isabel – Recreio Dramatico. O Municipio. Diamantina. 21 Ago. 1901. n. 265. 
p. 3. 
174 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 05 Abr. 1902. n. 285. p. 3. 
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diversão aos diamantinenses. “É de se esperar uma enchente á cunha no theatro, e 

que não sejam poucos os applausos á companhia Recreio Dramatico, que tanto se 

esforça para nos proporcionar noites de agradáveis diversões” 175. “Aos amadores, 

que não tem poupado esforços para o cabal desempenho da peça, esperam uma 

enchente à cunha no theatro” 176. 

 

As reclamações recorrentes sobre não haver diversões na cidade, e a 

persistência em chamar o público a participar das “diversões” no teatro Santa Isabel, 

indicam muito mais o tipo de diversão que a elite deseja que a comunidade 

frequentasse, do que de fato a fato delas. Como será demonstrado no tópico 

seguinte deste trabalho, haviam outras opções na cidade, como por exemplo, o 

teatro de bonecos.   

 

A companhia de amadores dedicou uma de suas apresentações ao 

Coronel Antônio Eulálio de Sousa que retornara à cidade e outro em benefício à 

Francisco Nunes da Costa, que fora integrante da primeira fase da companhia de 

amadores diamantinenses, e que se encontrava na cidade sem condições de 

retornar ao Rio de Janeiro 177. Na apresentação em homenagem ao Coronel “foi 

levado a scena, pela segunda vez, o drama em 3 Actos, O Presbote de Pariz, cujo 

desempenho satisfez cabalmente ao publico que não regateou applausos aos 

inteligentes amadores”178. O teatro estava enfeitado e com grande número de 

espectadores. A apresentação em benefício ao Francisco Nunes teve a 

representação de três comédias que agradou a todos os presentes 179. 

 

Outro drama português representado pela companhia Recreio Dramático 

foi Honra e Gloria, composta por quatro atos. Muito agradou a encenação feita pelos 

amadores, recebendo novamente destaque e elogios os mesmos jovens. 

 

Não desfazendo dos demais amadores, que de nós, só merecem os 
maiores encômios, não podemos omitir os nomes do Cosme, Assis, Laport, 

                                                           
175 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 06 Set. 1902. n. 289. p. 4. 
176 BAT. Recreio Dramatico. O Municipio. Diamantina. 13 Nov. 1902. n. 292. p.2. 
177 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 24 Dez.. 1902. n. 295. p.1. 
178 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 29 Nov. 1902. n. 293. p.2. 
179 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 10 Jan. 1903. n. 296. p.2. 
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d. Sinhá e senhorita Maria de Aguillar, que mais uma vez, souberão tão bem 
interpretar o difficil papel que lhe foi confiado 180. 

 

O espetáculo foi bem aplaudido pelo público 181. Em abril de 1904 os 

redatores do O Jequitinhonha exaltaram o jovem Assis Moreira da Silva por ter este 

escrito uma brilhante peça intitulada “O Operario e o Fidalgo”, a qual pretendia 

apresentar na noite de comemoração do aniversário da União Operária 

Diamantinense. O trabalho fabril fazia parte do cotidiano diamantino desde o final da 

década de 1870, e tomaria naquele momento os palcos do Santa Isabel pela visão 

de um jovem diamantinense.  Sobre a peça foi relatado que “o drama é sensacional; 

as peripécias seguem muito bem conceituadas, prendendo a attenção do leitor, que 

fica anciosissimo para ver o seu desfecho” 182.   

 

A segunda fase da companhia de amadores de Diamantina teve uma 

continuidade de representações regulares no Teatro Santa Isabel de quatro anos. 

Não se tem informação do momento e dos motivos da ruptura do grupo. O que se 

sabe, no entanto, é que em 1908 os tão elogiados amadores Cosme do Couto e 

Assis Moreira, integrantes da companhia Recreio Dramático e da Progresso da 

Mocidade, deram início aos trabalhos de direção da nova companhia que se formava 

na cidade, chamada de “Companhia Diamantinense de Amadores”. Sua estreia 

ocorreu no domingo, 31 de maio de 1908, com a representação do drama “Um erro 

Judiciário” e da comédia “Duas Gatas”. No sábado seguinte, as peças foram 

reapresentadas a pedido das famílias diamantinenses 183. Contudo, esta foi a única 

fonte a noticiar sobre este novo grupo e a última sobre grupos de amadores 

Diamantinenses no período estudado. 

 

Em meio às apresentações de companhias que instruíam e civilizavam a 

sociedade, o povo queria rir, queria a diversão leve, sem apelo para as questões 

morais. A magia, o transformismo, a ginástica, ainda com certo grau de requinte, 

                                                           
180 BAT. Theatro S. Isabel. O Municipio. Diamantina. 18 Nov. 1903. n. 308. p.3. 
181Em outubro de 1903 O Município encerra suas publicações após dez anos consecutivos. Dentre os 
anos 1894 e 1903, como observado nas transcrições realizadas neste trabalho, foi o único periódico 
ainda em conservação de quase todas as suas edições e a apresentar referências ao teatro. Algumas 
edições do Cidade Diamantina puderam ser consultadas, no entanto, não houve menção ao teatro. 
182 BAT. O Operario e o Fidalgo. O Jequitinhonha. 17 Abr. 1904. n. 13. p. 1.  
183 BAT. Theatro. A Idea Nova. Diamantina. 07 Jun. 1908. n. 113. p. 1. 
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levou o público ao Teatro Santa Isabel em dias que se alternaram às apresentações 

da Companhia de Amadores.  

 

 

1.2.4 Transformismo e Ginástica no Teatro 

 

 

 O sr. Brochero, na comedia Hotel Relampago, dispensa o ponto e 
representa com bastante chiste. Tendo a habilidade de transformar-se com 
admiravel rapidez, fazendo o papel de oito personagens. 
O artista, pois, correspondeu, perfeitamente, à espectativa do publico e a 
nomeada que trouxe de diversos paizes estrangeiros e de muitas cidades 
adeantas do nosso estado184. 
 

Com boa participação do público e calorosos aplausos por sua atuação é 

que a cidade de Diamantina recebeu em sua estreia o transformista J.J. Bochero, da 

Companhia Novidades. Suas apresentações eram compostas de números de 

transformação, magia e ilusão com o apoio da Senhora Rosalia e a ginastica era 

apresentada por sua filha Lucrecia Brochero. A imprensa local referia-se ao Bochero 

como artista completo, cavaleiro delicado e extremamente agradável185.No final do 

século XIX e início do século XX,  

 

o transformismo no teatro consistia na exibição de um ou uma comediante 
que interpretava inúmeros personagens diferentes numa mesma peça. 
Trata-se de gênero de atuação no qual é destacada a habilidade mimética e 
a capacidade de mudança rápida dos trajes e adereços em espetáculos que 
contam geralmente com a presença apenas do ator ou da atriz 
transformista.186 

 

As seguintes apresentações da Companhia foram adiadas por conta das 

chuvas que não cessavam. Em fim de dezembro foi realizado o quarto espetáculo da 

companhia,quee foi dado em benefício das artistas Laurentina e Lucrecia Brochero. 

Brochero abriu a noite com a execução de alguns atos de transformismo, seguidos 

pelas senhoras com números de ginástica187 flexível e ilusionismo. A noite foi 

                                                           
184 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 20 Nov. 1901. n. 273. p.1. 
185 BAT. Companhia Novidades. O Municipio. Diamantina. 20 Nov. 1901. n. 273. p.1. 
186 BORTOLOZZI, Remom Matheus. A Arte Transformista Brasileira: Rotas para uma genealogia 
decolonial. Quaderns de Psicologia. Barcelona, v. 17, n. 3, p. 123-134, 2015. p. 130. Disponível em: 
<http://www.quadernsdepsicologia.cat/issue/view/v17-n3>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
187 Ginástica no período em análise, entendida como a prática dos acrobatas e equilibristas para 
exibicionismo e competição.  
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finalizada com a comédia “A Medalha Artística” por Brochero que interpretou 11 

personagens. Um grande número de espectadores se fez presente188.  

 

Um último espetáculo seria dado pela companhia e dedicado à infância 

diamantinense. Porém, a notícia seguinte sobre a companhia é do seu retorno a 

cidade, um ano depois, quando pretendia realizar duas noites de diversão exibindo 

os novos trabalhos de ilusão e magia189, não havendo, no entanto, outras 

publicações a respeito da companhia. 

 

Em janeiro de 1903 chegou a Diamantina o transformista Jhon Bridges.  

 

Com regular concorrência, apezar do máu tempo, realisou-se, no dia 1º do 
corrente o espectaculo de estrea do festejado artista John Bridges, 
incostestavelmente o mais notável no gênero dos que têm vindo á 
Diamantina. 
Todos os seus trabalhos foram exhibidos com inexcedível sucesso, tendo o 
hábil transformista recebido os mais calorosos applausos da platéa 
diamantinense 190. 
 

Enquanto os amadores levavam ao público diamantinense agradáveis 

noites de sábado e domingo no teatro Santa Isabel, o transformista John Brigdes 

tratou de estender essa diversão às noites de quinta-feira. Como nas demais 

estreias de companhias ambulantes chegadas à cidade, este ator também foi tratado 

como “o mais notável no gênero dos que têm vindo à Diamantina”. A sua vestimenta, 

atuação e o canto foram considerados de grande realce deixaram magnífica 

impressão no auditório, sendo recomendado aos diletantes para as próximas 

apresentações.  

 

A terceira apresentação do artista Bridges foi mencionada como tendo 

“boa casa” e que para a próxima noite de diversão era de se esperar uma “enchente 

a cunha do Theatro”, revelando que apesar de muito se elogiar ao artista, a 

presença do público ainda era pequena191. As apresentações do transformista 

contaram com o apoio da orquestra regida por Antônio Efigênio de Sousa, elogiado 

pela sincronia da execução das músicas com a atuação de John Brigdes.  

                                                           
188 BAT. Theatro Santa Isabel – Companhia Novidades. O Municipio. Diamantina. 31 Dez. 1901. n. 
277. p.2. 
189 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. 24 Dez. 1902. n. 295. p. 1. 
190 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. 10 Jan. 1903. n. 296. p. 2. 
191 BAT. Theatro Santa Isabel. O Municipio. 04 Fev.. 1903. n. 298. p. 1. 
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A estadia de Jonh Brigdes em Diamantina foi curta, por pouco mais de um 

mês, mas o suficiente para conquistar o apreço da imprensa local que o definiu 

como inigualável no gênero do transformismo.  

 

Nós que temos conhecido vários e notáveis artistas no genero, com 
franqueza, dizemos, a nenhum delles podemos igualar o Sr. Bridges, que na 
nossa humilde opinião, os excede, no original trabalho de transformismo, 
não só pela sua incrível rapidez, como pela pericia com que representa 
sosinho comedias, dramas, melodramas, scenas-comicas, cantando tenor, 
barytono, meio-soprano e contralto192. 

 

Sua última apresentação foi em benefício do Asilo Pão de Santo Antônio 

com a representação da peça “As Tentações de Santo Antão do Egito” conhecida 

pela aceitação que teve em Paris, representada no teatro Olimpo. As músicas 

executadas, o cenário e as vestes utilizadas deram um “encantamento” à atuação do 

Bridges. O público o aplaudiu para além do costume, fazendo jus ao mérito dado ao 

artista pela “imprensa carioca, rio-grandense, bahiana, paulista e mineira”. Os 

redatores demonstraram orgulho em ter recebido este artistas que percorrera os 

principais centros urbanos do País, uma honra, portanto, para a Diamantina que, 

naquele momento, era tida pela elite local como a “Atenas do Norte”, o Centro do 

Norte Mineiro193. 

 

John Brigdes seguiu viagem para a Bahia, passando antes por Teófilo 

Otoni e retornou a Diamantina no ano seguinte, “trazendo uma elegante troupe, toda 

composta de escellentes artistas, entre os quaes duas damas gentis acostumadas 

aos applausos”194. Retorno celebrado pela imprensa, que tratou de chamar o público 

a apreciar as “agradabilíssimas” noites proporcionadas pela companhia no Teatro 

Santa Isabel. Indicando ser o transformismo, na visão dos redatores, uma diversão 

“civilizada”, recomentdada à população diamantinense. 

 

A primeira apresentação do grupo retratou a comédia Carmelita, já 

conhecida pelos diamantinenses, conforme foi noticiado. O destaque do espetáculo 

foram os acrobatas Candido e Raul Berlando, muito aplaudidos nas cenas de saltos 

mortais e de equilíbrios. Uma segunda comédia foi apresentada e “arrancou do 

                                                           
192 BPELB. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 21 Fev. 1903. n. 299. p. 2. 
193 BPELB. Theatro Santa Isabel. O Municipio. Diamantina. 21 Fev. 1903. n. 299. p. 2. 
194 BAT. Companhia Lirico-Dramatica. O Jequitinhonha. Diamantina. 12 Jun. 1904. n. 21. p. 2. 



86 
 

público estrepitosas gargalhadas”195. A reprodução das músicas continuou aos 

cuidados de Antônio Efigênio de Sousa.  

 

Nesse período havia chegado à cidade o ator e escritor dramático Major 

João Gonçalves Lessa, concunhado do falecido artista Coimbra, juntamente com 

sua esposa e filha. Realizaram a primeira apresentação no teatro Santa Isabel já no 

dia seguinte à sua chegada, com a peça intitulada “Gavroche”. A atuação dos três 

artistas foi elogiada como sendo “peritos” das artes cênicas. No entanto, por serem 

apenas os três integrantes da companhia, alguns momentos da peça apresentada 

não foram representados. A filha de João Lessa, Alzira, apresentou em seguida um 

monólogo, “Os Namorados” e foi bastante aplaudida. Por fim, foi apresentada uma 

comédia julgada pela imprensa como “insignificante debaixo do posto de vista 

litterario”196.  

 

Os artistas John Brigdes e João Lessa reuniram seus grupos e realizaram 

uma noite de espetáculos em conjunto no Teatro Santa Isabel com “a excelente 

comedia em 2 actos: Uma Licçãode Esposa; O Commendador, monologo; Um 

estudante Alsaciano; Silencio, Bebé, cançoneta; A Revista Fluminense, terminando-

se o espectaculo com a chistosa comedia: O Sr. Está Deitado”197. A performance 

dos artistas foi elogiada e aplaudida pelos diferentes setores do teatro, “camarote, 

platéa e torrinhas”.  

 

Um segundo espetáculo foi realizado em conjunto pelos dois grupos. John 

Bridges representou a comédia “O Manequim” e a cançoneta “Bucous Sec”,outra 

anunciada como de conhecimento pelos diamantinenses. A família Lessa por sua 

vez, representou o drama “O Padrasto”, peça que demonstra a ganância pelo 

dinheiro, tendo o padrasto envenenado a enteada a fim de adquirir a herança a ela 

pertencente. O espetáculo foi finalizado com a execução, por João Lessa, da 

cançoneta “O Viuvo inconsolável”,e ele “foi freneticamente applaudido, ao som de 

estrondosas gargalhadas que de todos os lados impetuosamente irromperam”198.  

 

                                                           
195 BAT. John Bridges. O Jequitinhonha. 23 Jun. 1904. n. 22. p. 1. 
196 BAT. John Bridges. O Jequitinhonha. 23 Jun. 1904. n. 22. p. 1. 
197Ibid., p. 1 - 2. 
198 BAT. Theatro. O Jequitinhonha. Diamantina. 30 Jun. 1904. n. 23. p. 2-3.  
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A associação dos dois grupos de artistas continuou a apresentar-se na 

cidade. Anúncios de página inteira eram feitos no jornal localO Jequitinhonha para 

convidar a comunidade e dar mais detalhes sobre o que seria apresentado. A figura 

6 apresenta um desses anúncios, em que além da programação das peças, é 

informado também o repertório musical e os nomes dos atores e seus respectivos 

personagens, e uma lista de nomes de alguns comerciantes da cidade, aos quais foi 

dedicado o espetáculo.  

 

A união desses grupos pode ter sido uma estratégia para compartilhar o 

aluguel do teatro e receber um público maior na apresentação, assim como para 

superar lacunas das equipes em determinadas peças. No espetáculo seguinte, 

dedicado ao senhor José Raimundo Telles de Menezes e Eliza Dias, foi 

representado o drama “Milagres de Nossa Senhora das Mercês”. A encenação 

contou com o apoio de um grupo de amadores locais e também do senhor Manoel 

Bejarano, integrante do grupo de toureiros que também se apresentavam na 

cidade199, como será tratado adiante.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
199 BAT. Theatro. O Jequitinhonha. Diamantina. 18 Ago. 1904. n. 30. p. 2.  
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Figura 6 - Grupo Lessa e Bridges 

 
 

 
 

Fonte: BAT. O Jequitinhonha. Diamantina, 21 Jul. 1904. n. 26. p. 1. 
 
 

Na figura 6 foi apresentada a opereta “Sinos de Cornevile” como primeira 

vez a ser apreciada na cidade, demonstrando uma ênfase no anúncio, uma vez que, 

na descrição feita pelo memorialista Ciro Arno, apresentada no tópico 3.2 deste 

trabalho, ele informa a apresentação dessa opereta pela companhia Coimbra.  

 

Não foram encontradas edições dos periódicos que tratassem das 

partidas das companhias para outra cidade. Contudo, em 1907 John Bridges voltoua 
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Diamantina, para uma terceira temporada de apresentações no Teatro Santa Isabel. 

Sua chegada a cidade foi celebrada pelos jornais locais, que davam certeza de os 

diamantinenses se deliciarem com o perfeito trabalho do transformista e 

cançonetista200.  

 

As apresentações do artista tiveram participação do público que assistiu a 

diferentes dramas e comédias e ouviu distintas cançonetas. Na segunda noite de 

apresentação foram representadas as comédias “Marido e mulher” e o Restaurante”.  

 

O theatro estava cheio, sendo Bridges muito applaudido pelo bom 
desempenho dessas peças. 
_ quinta feira, subiu á scena, estando a casa completamente cheia, o drama 
MILAGRES DE S. GERALDO, que foi muito apreciado sendo o sr. Bridges e 
os outros muito applaudidos201. 

 

O destaque das apresentações era sempre dado ao John Bridges, mas 

como se pode comprovar no trecho acima, é possível perceber este continuava com 

uma equipe de artistas, como em sua visita em 1904. Por ter a presença de grande 

público, os redatores do A Idea Nova pediu a intervenção policial nas 

apresentações, uma vez que alguns rapazes ocupantes das cadeiras estavam 

faltando com o respeito aos artistas, dirigindo-lhes grosseiras palavras. “Numa 

diversão publica, onde comparecem distinctas famílias, é necessário haver um 

pouco mais de ordem e de respeito”202. Esse comportamento poderia representar a 

dificuldade de parte do público em abrir mão do costume de se interagir com o 

espetáculo, prática tratada nesse momento pela imprensa como desordem. 

 

O drama, “Os Milagres de São Geraldo” foi representado e apreciado pelo 

público por duas vezes. No entanto, a crítica feita indicava ser uma peça vazia, de 

trechos pouco interessantes, com a única finalidade de agradar ao público, não 

entrando em detalhes sobre esses trechos, e indicando que as peças deveriam mais 

“instruir” do que necessariamente “divertir”. Sendo, portanto, o público 

diamantinense ainda pouco crítico e fácil de ser agradado, além do fato desta ser 

uma peça que não se enquadrava no projeto de instruir a sociedade à “práticas 

civilizadas”. Já a peça “Casamento de Hulda” foi tida como a apoteose da 

                                                           
200 BAT. John Bridges. O Norte. Diamantina. 25 Abr. 1907. n. 51. p. 3.  
201 BAT. Theatro. A Idea Nova. Diamantina. 12 Maio 1907. n.57. p. 3. 
202Ibid. 
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companhia, com efeitos e gosos extraordinários203, peça essa de autoria do escritor 

francês Júlio Verne. 

 

 

1.3 Briguela de Henrique Fornero 

 

 

Que noite boa! Nunca vi coisa mais engraçada que a dança daqueles 
bonecos. Parecem gente. Então os dois, Bringuela e Maricota, são 
impagáveis. A gente fica até duvidando que sejam bonecos. Seu Benfica 
nos levou no meio do espetáculo, um pacotão de luminárias e canudos, que 
fomos comendo enquanto assistíamos aos fantoches204. 

 

Em 21 de fevereiro de 1893, Helena Morley escreveu em seu diário o 

passeio que fez juntamente com seu Benfica e esposa à apresentação dos 

fantoches. A fala de Helena demonstra a admiração aos bonecos e a ilusão por eles 

criada ao deixar a dúvida se de fato eram bonecos.  

 

O teatro de fantoches foi o tipo de menor predominância na imprensa 

diamantinense. Todas as referências dadas aos fantoches na cidade revelam que o 

palco utilizado era montando em alguma praça e que apenas a Companhia Briguela 

foi a responsável pelas apresentações no período abordado nesse trabalho. Eram, 

portanto, apresentações menos solenes e com pouco ou nenhum grau de civilidade, 

aos olhos da elite diamantinense, uma vez que o teatro, com peças dramáticas e 

com o transformismo, tinha destaque nas publicações, e o público sempre convidado 

a se fazer presente.   

No ano de 1895 O Município noticia a chegada da companhia Briguela à 

cidade e previne a comunidade sobre breve espetáculo205. Na edição seguinte 

descreve alguns dos acontecimentos decorrentes do teatro dos bonecos. Este era 

realizado em um teatro improvisado na Cavalhada Nova, também chamada de Largo 

do Barão de Guaicuí, atualmente Praça de mesmo nome. 

 

                                                           
203 BAT. Theatro. O Norte. Diamantina. 16 Maio 1907. n. 53. p. 2.  
204 MORLEY, Helena (1880-1970). Minha Vida de Menina. Ilustrações Lúcia Brandão. - São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 28. Única fonte que menciona luminárias e canudos, não dando 
referências ao tipo de comida que se tratava.  
205 BAT. Theatro Fantoches. O Municipio. Diamantina. 15 jun. 1895. n. 32. p. 3. 



91 
 

Contra a expectativa publica, extranha em sua maioria ao modo de ser da 
companhia, os bonecos do sr. Henrique têm obrado maravilhas no 
proscênio, chamando à platea uma concurrencia numerosa de 
espectadores. 
E tal tem sido essa concurrencia que por duas vezes, a policia suspendeu a 
entrada, com a intenção louvavel de evitar o que se passa lá dentro, onde 
apesar da proibição, o auditório se confunde numa massa negra, cerrada e 
compacta, ficando os espectadores uns sobre os outros, colados as 
paredes, à bancada da musica, as costas dos visinhos, inclinando-se, 
movendo-se, desenvolvendo tal calor, que em plena estação fria, fica-se ali 
como se estivesse num forno, com as honras de biscoito206. 

 

A descrição do jornal deixa claro o repúdio à companhia Bringuela por sua 

característica popular, utilizando de um espaço improvisado e acessível a todas as 

classes sociais, que se misturam formando uma massa impugnada pela imprensa 

local.  Onde a intervenção policial se fazia necessária, a fim de evitar uma maior 

aglomeração das classes menos favorecidas e consequentemente, menos 

“civilizadas”.  

 

A edição ainda traz algumas informações sobre o que é apresentado pela 

companhia. 

 

Entre os bonecos tem sido estrepitosamente applaudido o Bringuella, páo 
para toda obra, que pelo seu perfeito mecanismo figura mais a caracter do 
que os outros. 
A companhia estreou-se com a Fada Morgana; e, em dias seguintes tem 
levado á scena O Cemiterio Encantado, e o Infanticida ou Assassino do 
próprio sangue, agradando muito todos os dramas, e principalmente o 
ultimo que é a historia real de uma commovente tragédia, passada em 
Monça, na Italia. 
Á situação das gargalhadas repetidas, insistentes e estrondosas, os 
espectadores a encontra nas espirutuosas comedias, onde o boneco 
Briguella é sempre façanhudo heroe de mil proezas, fazendo cousas do 
arco do velha207. 

 

Assim como na percepção de Helena Morley, o Briguela continua a 

ganhar destaque nas apresentações, por sua estrutura e por arrancar fortes 

gargalhadas da plateia com suas artimanhas.  

 

A intervenção policial contra a companhia do Henrique Fornero pode ser a 

explicação para as poucas representações dos fantoches nas páginas dos jornais 

locais, uma vez que a aglomeração popular neste espaço era temida e o seu 

                                                           
206 BAT. Theatro Fantoches. O Municipio. Diamantina. 22 jun. 1895. n. 33. p. 2. 
207Ibid. 



92 
 

anúncio nos jornais poderia contribuir para uma maior presença do público. O que 

reforça o entendimento de quais eram os divertimentos “aceitáveis” para os “homens 

de imprensa” diamantinense, e os que não eram, como indica as fontes referentes 

aos espetáculos de bonecos.  

 

Vinte anos depois, em 1915, a companhia voltouà Diamantina, tendo 

ainda o Briguela como principal personagem. Sua estadia foi comentada pelo A 

Estrella Polar, que revelou haver uma significativa concorrência nos espetáculos, 

apesar da crise em que se encontrava o diamantinense e das chuvas208. A imagem 

da companhia, entretanto, não parece mais a mesma de sua última estadia na 

cidade. 

 

A companhia de Fantoches tem fornecido ao público boas noitadas, fazendo 
o impagável Briguellaas delicias da meninada que não cessa de aplaudir as 
suas diabruras. 
O sr. Fornero, sempre cavalheiro, tem offerecido alguns benefícios: o da 
sociedade de N. S. do Perpetuo Socorro e o do Batalhão Patriota Olavo 
Bilac, realisaram-se a semana atrasada209. 

 

As “diabruras” aqui já não têm o mesmo tom hostil que era representado 

em fim de século. As apresentações em benefício da igreja e órgãos públicos 

representam a quebra das proibições e uma articulação entre o teatro de fantoches 

e autoridades locais, e pode ter sido uma estratégia de Henrique Fornero para 

aumentar sua credibilidade com a elite local e principalmente com a Igreja. 

 

1.4 Circo, Touros e Cavalinhos 

 

 

A companhia equestre do Sr. Manoel Francisco já tem dado algumas noites 
de espectaculo, que tem distrahido o povo desta cidade, sempre sedento 
por festas e toda sorte de divertimentos 

Felizmente, parece que o germem da desordem que outr’oura amedrontava 
as famílias, inhibindo-as de assistirem os espectaculos publicos, tem 
desapparecido. Assim continúe sempre210.  

 

Com o título Festa Profana,são noticiadas as noites de divertimentos 

proporcionadas pela companhia do Manoel Francisco, dadas em espaço montado 

                                                           
208 BAT. Fantoches. A Estrella Polar. Diamantina. 14 nov. 1915. n. 46. p. 1. 
209 BAT. Fantoches. A Estrella Polar. Diamantina. 14 nov. 1915. n. 52. p. 2. 
210 BPELB. Festa Profana. Sete de Setembro. Diamantina. 12 Maio. 1888. n. 4. p. 3. 
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no Largo da Cavalhada Nova. A menção ao medo da população em participarem de 

eventos públicos e das desordens que ocorriam, traz indícios de que a população 

começava a ir nos eventos que os “homens de imprensa” tanto insistiam para que 

frequentassem, e se portavam de modo mais “adequado”. 

 

Não diferente das companhias dramáticas, a chegada de grupos equestre 

na cidade era celebrada e indicada como “uma das melhores que tem até aqui 

chegado”211. A companhia de Manoel Francisco parece ser, na verdade, parte do 

elenco da companhia Estrela do Oriente, do diretor Eduardo Alexandre Pereira da 

Silva, que chegou à cidade depois com os demais artistas. 

 

Companhia eqüestre, Gymnastica, mimica, acrobatica e dramática, dirigida 
pelo artista Eduardo Alexandre Pereira da Silva. BREVEMENTE chegará a 
este logar esta bem organisada COMPANHIA composta de habeis e 
distinctos artistas. A companhia traz um grande pessoal artístico. 20 
CAVALOS AMESTRADOS. Em liberdade, alta escola e equitação. Onde 
traz também um MIMOSO JUMENTO Amestrado e unico que tem 
apparecido. Depois de executar diversas sortes será franqueado a qualquer 
espectador para monta-lo e dar tres voltas a galope em redor do picadeiro 
sem cahir, e se conseguir ganhará 20:000  DE GRATIFICAÇÃO212.  

 

Apesar da referência à companhia como equestre e por vezes, de 

cavalinhos e da total descrição de sua composição, a atenção era dada às 

apresentações acrobáticas e de ginástica.  

 

Entre diversos trabalhos, executados por todos artistas, com perfeição, 
tivemos de notar o da escada japonesa e arco-percha pelo Sr. Manoel 
Francisco e Sua Sr.ª, o de deslocação pela jovem Elvira filha adoptiva do 
director, e na segunda noite pelo artista Felix, um verdadeiro homem de 
borracha, que todos satisfizerão perfeitamente aos espectadores.  
Nos trabalhos da barra-fixa e outros, todos os artistas agradarão ao público 
tornando-se notavel, por seus saltos assombrosos, e difficillimas posições 
[...] 213. 

 

Esta foi a última ocorrência de apresentações da Companhia de Manoel 

Francisco. 

 

Em 1896, nas apresentações da companhia do diretor Antônio Vieira da 

Silva o artista que mais se destacava era Corintha, uma menina de apenas nove 

                                                           
211 BPELB. Companhia Equestre. Sete de Setembro. Diamantina. 03 Abr.. 1888. n. 7. p. 2. 
212 BPELB. Grande Circo. Sete de Setembro. Diamantina. 19 Maio. 1888. n. 5. p.4. Grifos meus. 
213 BPELB. Companhia Equestre. Sete de Setembro. Diamantina. 10 Maio. 1888. n. 8. p. 2. 
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anos de idade. “Nunca se viu tanta calma, tanta graça, tanto savoir faire em artista 

de tão pequena idade”214. O público se fazia presente nas apresentações em 

número satisfatório. Parte dos espetáculos dados pelo grupo foram em benefício de 

algumas entidades.  

 

Sendo o espectaculo em beneficio da União, entendemos que todos os 
operários devem concorrer ao mesmo com suas famílias, e o publico em 
geral, já obsequiado pelo generoso artista, com o beneficio de quinta feira, 
concedido á piedosa associação de S. Vicente de Paula e de hoje á capella 
do Rio Grande215. 

 

O espetáculo em benefício da União Operária Diamantinense foi o último 

dado pela companhia de Antônio Veira da Silva, que seguiu viagem para a cidade de 

Curvelo. No entanto, após sua partida, essa foi indiciada pelo Governo Municipal por 

deixar o Largo do Barão de Guaicuí com diversas escavações por consequência da 

desmontagem do circo. E por não cumprir a lei nº 32, de 1º de outubro de 1895, que 

determina o valor de 100$ réis a ser pago pelas companhias à Irmandade do 

Santíssimo Sacramento em auxílio à procissão de Corpus Christi216.  

 

A companhia circense “Estrela do Norte” levou a Diamantina além de 

apresentações acrobáticas, como o equilíbrio da escada no trapézio e trabalhos de 

salto, peças teatrais do gênero ligeiro, como a revista de Azevedo Cruz, com 

“bonitos e escolhidos trechos de musica”217.  

Com a despedida do Circo Estrela do Norte os espetáculos 

tauromáquicos anunciados eram ansiosamente aguardados pelos diamantinenses  

 

attrahido pelo pomposo programma que se espalhou nesta cidade em que 
os artistas toureadores Ortiz Lopes (Sagasta) e Henrique José Gloss 
(Chlahoma Hank) annunciaram o seu espectaculo tauromachico, no dia 14 
do corrente mez, ás 3 ½ horas da tarde, innumerosas pessôas occuparam 
as bancadas do circo, construido no largo de D. João (antigo do Curral)218. 

 

No entanto o espetáculo decepcionou a todos pelo fato de terem utilizado 

uma vaca na apresentação e não o bravíssimo touro que fora anunciado. O toureiro 

apenas caiu da vaca por ter ficado com um dos pés preso ao estribo, e acabou 

                                                           
214 BAT. Noticia. O Municipio. Diamantina. 18 Maio 1896. n. 71. p. 3.  
215 BAT. Circo Equestre. O Municipio. Diamantina. 23 Maio 1896. n. 72. p. 2. 
216 BAT. Secretaria do Governo Municipal. O Municipio. Diamantina. 10 Jul. 1896. n. 77. p.1. 
217 BAT. Noticias – Circo Estrella do Norte. O Municipio. Diamantina. 23 Fev. 1901. n. 252. p.3. 
218 BPELB. Circo Tauromachico. O Municipio. 20 Jul. 1901. n. 263. p. 3.  
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sendo arrastado. Os redatores lamentaram a impossibilidade de julgar a atuação dos 

toureiros, aconselhando estes a arranjarem touros de verdade. A banda de música 

local, Corinho, finalizou o espetáculo. A companhia se fez presente por dois meses 

na cidade, mas as reclamações sobre a utilização de vacas e da bravura dos touros 

se mantiveram. 

 

Após três anos sem menção à presença de companhias tauromáquicas 

na cidade, a companhia de José Garcia chegou à Diamantina e recebeu elogios pelo 

bom desempenho dos toureiros que “mostraram-se mestres na arte tauromachica” 

agradando “aos numerosos espectadores”, sendo recomendado que “frequentemo-

los, pois, com assiduidade, porque não sabemos quando poderemos ter, para o 

futuro, divertimento egual”219.  

 

A segunda apresentação da companhia, dada na semana seguinte, foi de 

apenas elogios. Os touros deram trabalho aos toureiros, que por sua vez mostraram 

suas habilidades de força, destreza e agilidade. As vestes, apesar de singelas eram 

elegantes e de bom gosto. Como apresentação final, a pantomima “Os Gordos e os 

Pançudos”, “fazendo que boas e estrepitosas gargalhadas se ouvissem de todos os 

pontos do circo”220. Essa mesma pantomima foi repetida no espetáculo seguinte, 

tendo melhor execução que a primeira, por maior braveza do touro. Foi anunciada 

para o domingo seguinte a pantomima “Os Araras”, muito aplaudida nos demais 

lugares que foi apresentada, inclusive na capital, Belo Horizonte, conforme 

anunciado pela imprensa221.  

 

As touradas ocorriam em Diamantina preferencialmente nas tardes de 

domingo, mas havia ocasiões em que se apresentavam também nas quintas e 

terças-feiras. A arena era montada, geralmente, no Largo Dom João, próximo ao 

Seminário Episcopal, ou na região central no Largo do Barão de Guaicuí. Por se 

darem em espaço aberto, alguns espetáculos eram adiados ou até mesmo 

cancelados na ocorrência de chuvas. 

 

                                                           
219 BAT. Touradas. O Jequitinhonha. Diamantina. 04 Ago. 1904. n. 28. p. 2. 
220 BAT. Touradas. O Jequitinhonha. Diamantina. 18 Ago. 1904. n. 30. p. 2. 
221 BAT. Touradas. O Jequitinhonha. Diamantina. 25 Ago. 1904. n. 31. p. 2. 



96 
 

No mês de outubro de 1904 o senhor João Elias de Moraes e filhas 

estrearam sua temporada circense na cidade com boa participação do público. 

“Destacam-se os artistas: senhoritas Mariquinha, Annita, os srs. José Joaquim e 

Aristides, que arrancaram chuveiros de palmas e o chistoso palhaço Arthur, que traz 

a platéa em constantes gargalhadas”222. 

 

A estreia do Circo Estrela, em agosto de 1906, dos senhores Luiz Pinho e 

Cyro Salgado contou com bom número de espectadores, que encheu 

completamente o circo, e muito aplaudidos foram os números acrobáticos. A estadia 

do Circo Estrela teve a atenção da imprensa local, tendo descrevido parte de suas 

apresentações, elogiadas como 

 

a melhor que aqui tem vindo, dispõe de um asseiado e fino guarda-roupa e 
o circo que trazem é de systema moderno para nós, pois dispensa o mastro 
que, sendo indispensável nos de systema que conhecíamos, era um 
verdadeiro trambolho para os espectadores que contra elle ficavão 
colocados nas bancadas 223.  

 

Apesar dos elogios à composição da companhia e ao seu “sistema 

moderno”, o público não estava satisfeito com a atuação dos artistas, havendo 

reclamações durante as apresentações. 

 

A confusão, no entanto, não se ateve apenas ao momento da 

apresentação, mas também fora dela 

 

Pedem-nos obter do delegado de policia que impeça a agglomeração de 
uma caterva de vagabundos que permanecem durante todo o dia nas 
immediações do Circo Estrella promovendo grandes distúrbios e atordoando 
com pedradas ao pessoal da companhia. 
É lamentável que me uma cidade que gosa dos foros de adiantada, a 
canalha desenfreada não seja devidamente reprimida, como é de lei. 
Muito confiamos no sr. Delegado de policia que saberá impedir taes 
reuniões criminosas.224 

 

Os “homens de imprensa” de Diamantina insistiam em afirmar a posição 

da cidade com adiantada e civilizada, no entanto, a manifestação de grupos da 

população ia de frente com essa afirmativa. Que pode ser explicado por parte da 

                                                           
222 BAT. Circo de Cavalinho. O Jequtinhonha. Diamantina. 27 Out. 1904. n. 39. p. 2. 
223 BAT. Cavalinhos. O Norte. Diamantina. 09 Ago. 1906. n. 15. p. 2.  
224 BAT. Queixas e Reclamações. A Idea Nova. Diamantina. 05 Ago. 1906. n. 17. p. 3. Grifos meus. 
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população não se limitar ao que lhes tentava ser imposto, ou simplesmente esse 

discurso moral não chegava até esses grupos. 

 

 

Figura 7 – Circo Estrela 
 

 

 
 

Fonte: BAT. O Norte. Diamantina. 09 Ago. 1906. n. 15. p. 3. 
 

A menina Aracy que há poucos meses havia iniciado os trabalhos de 

contorcionismo, recebeu muitas palmas e elogios em suas primeiras apresentações. 

Atendendo ao pedido feito pela A Idea Nova na edição 17 transcrita acima, os 

policiais estiveram presentes na apresentação do circo, tudo ocorria como 

anunciado 

 

quando alguns valientes policiaes, sem respeito á autoridade que o presidiu 
e que, aliás, como official reune mais um titulo a consideração dos seus 
subordinados, entenderam transformar o circo em arena de luta sangrenta e 
levariam avante o seu heroico intento se não fora a prudência de alguns 
espectadores, que contiveram aquelles que por elles eram invectivados e 
desafiados225. 

 

                                                           
225 BAT. Circo Estrella. O Jequitinhonha. Diamantina. 13 Ago. 1906. n. 115. p. 3. 
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A atitude resultou em correria das famílias presentes no circo se 

estendendo às ruas da cidade, onde os soldados tentavam alcançar os que corriam. 

O jornal recomenda ao delegado a punição dos soldados, sendo inaceitável a atitude 

de desordem provocada por eles num ambiente ocupado por senhoras e crianças.  

 

Figura 8 – Circo Universal 
 
 

 
 

Fonte: BAT. A Idea Nova. Diamantina. 13 Nov. 1910. n.240. p. 3.  
 

Em 1910 chegou à cidade a “Companhia Equestre e Gymnastica Circo 

Universal” dirigida por Albino Santiago e composta “de um elenco de quinze 

pessôas, entre as quaes dous palhaços e sete artistas: tem dous cavalos 

amestrados, dous cães e um cabrito”. A montagem do circo foi feita no Largo do 

Barão de Guaicuí. Não houve descrição ou críticas aos espetáculos realizados pela 

companhia. A figura acima demonstra como era pensado o programa do Circo 

Universal, os valores do ingresso, semelhantes ao praticado no teatro, e a forma de 

divulgação do espetáculo.  Na noite da apresentação houve boa participação do 
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público, porém, o espetáculo não foi finalizado devido a mais uma confusão ocorrida 

no circo. 226 

 

Os espetáculos circenses foram marcados por numerosas manifestações 

indesejáveis por parte do público. Confusões envolvendo policiais e palavrões 

destinados aos artistas foram as principais queixas registradas pela imprensa local. 

Em 1913 durante a apresentação da companhia “Pavilhão Alagoano”, “alguns 

creançolas deslustraram o acto, proferindo palavras indiscretas, ofendendo mesmo o 

melindre dos artistas e os ouvidos das pessôas presentes”227. Tais atitudes eram 

recriminadas principalmente por não serem admissíveis em uma cidade culta, 

moderna e civilizada. A atitude esperada, no entanto, era o silêncio do público, 

quando este não estivesse satisfeito com as apresentações.  

 

Novamente a visão da imprensa com a relação à “instrução” popular, em 

ser os diamantinenses cultos e admiradores da “boa arte” é conflitante com os fatos. 

A população se demonstrou, de acordo com as fontes, contrárias ao que era 

apresentado em boa parte das apresentações circenses. E até mesmo os “homens 

da lei” iniciaram confusões. A civilidade diamantinense, como tratada nos jornais, 

aparece aqui mais como um desejo do que de fato a verdade da população. 

 

A segunda apresentação do Pavilhão Alagoano recebeu novamente 

atenção recriminatória da imprensa, mas dessa vez não pela atitude do público, e 

sim pelo conteúdo do espetáculo. “Chegou ao nosso conhecimento que um arlequim 

caradura, para fazer gracinha, parodiou no circo a oração dominical e, nas ruas, 

imiscuiu o sacrossanto nome da Virgem da Conceição em suas cantigas 

desinchabidas e chulas”228. O texto revela que, apesar do jornal A Estrella Polar 

relatar os acontecimentos do circo, os redatores não os presenciavam, tendo as 

informações repassadas por terceiros. Por ser um periódico da instituição católica 

local, a censura da paródia à oração dominical foi dada sem eufemismos. 

 

Ignora, saltimbanco importuno, que o nome da santíssima Virgem deve ser 
pronunciado com todo acatamento e veneração? Não sabe, quidam, que 

                                                           
226 BAT. Circo Universal. A Idea Nova. Diamantina. 30 Out. 1910. n. 238. p. 2. 
227 BAT. Chronica Local. A Estrella Polar. Diamantina. 05 Out. 1913. n. 40. p. 2. 
228 BAT. Chronica Local. A Estrella Polar. Diamantina. 12 Out. 1913. n. 41. p. 2.s 
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você et magna comcumitante caterva, estam no grêmio de uma cidade 
genuinamente catholica que, por ser hospitaleira, não pode absolutamente 
tolerar que um cafajeste venha descartar a sua religião? 

[...] 
 

Esperamos que esses abusos desapareçam, ao contrario voltaremos ao 
assumpto no proximo numero229. 

 

Foi lembrado que Diamantina é uma cidade hospitaleira, porém, 

genuinamente católica, e por isso, os sacerdotes e a população merecem todo 

respeito a sua religião. Havia o embate entre a religiosidade popular e clero católico 

pelo processo de romanização, aumentando os conflitos e os receios da população. 

E por outro lado, a elite diamantinense com o projeto de modernizar a cidade. 

 

As companhias circenses realizavam espetáculos em diferentes dias da 

semana, sendo a maioria realizada durante o dia. A estadia dessas, fossem elas, 

acrobáticas, equestres ou touradas, era de curta duração na cidade, se comparado 

às companhias teatrais. 

 

Com representatividade menos expressiva nas páginas dos periódicos 

locais, os palcos provisórios do teatro de bonecos, do circo e do espetáculo de 

touros, especialmente esse último, mobilizavam um número de pessoas da 

sociedade diamantinense do início do século XX que incomodava a elite local. 

Diferente do que ocorreria com as companhias de ginástica, de mágica e de 

transformistas, que se utilizavam do palco do teatro Santa Isabel, e eram muito 

elogiadas. O Teatro Santa Isabel aparece, portanto, como local de reafirmação 

social, e os palcos montados nas praças da cidade, locais de convivência de 

diferentes classes, incomodava à imprensa local, insatisfeita com as formas de 

manifestação popular.  

  

                                                           
229 BAT. Chronica Local. A Estrella Polar. Diamantina. 12 Out. 1913. n. 41. p. 2. 
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2 CINEMAS – THE GREAT ATTRACTION 

 

 

Em agosto de 1902 no Teatro Santa Isabel foram exibidos pela primeira 

vez filmes de cinema, levados pelos empresários Vitor Lages e Germiniase. O 

público presente gritou e aplaudiu as cenas em movimento. A apresentação contou 

ainda, com a banda de música, Corinho 230. Sete anos mais tarde, foi instalado o 

primeiro cinema na cidade, o Cinema Pathé, que ainda em 1912 estava em pleno 

funcionamento, teve a concorrência de outro cinema na cidade, o cinema Ideal. 

Pelos posicionamentos diferentes sobre as fitas apresentadas ao público pelos dois 

cinemas, diferentes tratamentos foram dados nas páginas dos periódicos locais, em 

especial, pelo jornal A Estrela Polar.  

 

 

2.1 Os Cinematógrafos 

 

 

O ano de 1906 em Diamantina traz aos jornais o convite para que a 

sociedade apreciasse a novidade da exibição de imagens em movimento, o 

“moderno” equipamento do cinematógrafo 231.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
230 PEREIRA, Célio Hugo Alves. Efemérides – do Arraial do Tejuco a Diamantina. – Belo 
Horizonte: Edições C.L.A., 2007.  
231 De origem grega, a palavra Cinematógrafo significa “escrita do movimento”. “É um aparelho 
intensamente iluminado cujo mecanismo ótico faz aparecer sobre uma tela, durante um instante muito 
rápido, uma sucessão de fotografias instantâneas do mesmo objeto em movimento. [...] O espectador 
vê apenas imagens contínuas que se modificam progressivamente dando ideia de movimento. ” 
SILVA, George Batista da. Aprendendo Cinema: um arquivo do cinema técnico. Joinvile, Santa 
Catarina, Clube de Autores, 2011. p. 26.  
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Figura 9 - Cynematographo 
 
 

 
 

Fonte: O Jequitinhonha. Diamantina, 31 Mar. 1906, n. 104, p. 4. 
 

Na última edição do mês de março do O Jequitinhonha, logo na primeira 

página, é chamada a atenção do leitor para o anúncio publicado na quarta página do 

periódico (Figura 9) e comentada a pretensão de José Felipe de Almeida em exibir 

as vistas na cidade. O anúncio é repetido por mais sete edições, quando em junho é 
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publicado um pedido de desculpas aos diamantinenses por ainda não ter ocorrido a 

exibição das vistas, uma vez que José Felipe se encontrava na cidade de Peçanha, 

realizando trabalhos fotográficos para a montagem do “Álbum de Minas”232, 

mensagem reproduzida pelo jornal até sua última edição em setembro de 1906.  

 

Em 1907, o jornal A Ideia Nova informa que 

 

O proprietário deste importante apparelho, uma das maiores invenções da 
actualidade, pelo aperfeiçoamento de suas vistas moveis e falantes, 
dispondo de riquissima colleção de assumptus variados e de vistas fixas 
estrangeiras e nacionaes, de homens celebres, altas autoridades civis, 
militares e politicas do Brasil, vem previnir ao hospitaleiro povo 
diamantinense que pretende exhibil-o nessa cidade, na sexta-feira Santa, 
29 do corrente mez, em cujo primeiro espectaculo levará a Paixão de Nosso 
Senhor Jesus Christo, sensacional quadro que tem recebido o applauso e 
admiração em todos os lugares onde já foi exposto. 
Abrirá, também, o seu atelier photographico, trabalhando pelos systemas 
mais aperfeiçoados da arte.  

O proprietário 
José Felippe de Almeida 233 

 

O cinematógrafo finalmente chega a Diamantina tendo em sua primeira 

exibição a Paixão de Cristo por ocasião da Semana Santa e de fotos registradas por 

ele. Com exceção da sexta-feira Santa as demais apresentações foram dadas aos 

domingos, no Teatro Santa Isabel, contando com boa participação de espectadores 

e da Orquestra Diamantina regida por João Victor Foreaux. Não houve descrições 

do que foi exibido, tendo a crítica se limitado a elogiar o aparelho pela insignificante 

trepidação da luz e ao fotógrafo pelas belíssimas fotos mostradas234. Já a edição 

122 do A Idea Nova de 1908, em sua última página expõe um anúncio sobre o 

cinematógrafo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
232 BAT. O Jequitinhonha. Diamantina, 17 Jun. 1906, n. 111. p. 4.   
233 BAT. Cynematographo. A Idea Nova. Diamantina, 17 Mar. 1907, n. 49. p. 4.  
234 BAT. Cynematographo. A Idea Nova. Diamantina, 14 Abr. 1907, n. 53. p. 2; Cynematographo. A 
Idea Nova. Diamantina, 21 Abr. 1907, n. 54. p. 2. 
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Figura 10 - No Cynematographo 
 
 

 
 

Fonte: BAT. A Idea Nova. Diamantina, 09 Ago. 1908. n. 122. p. 4. 
 

Um novo modo de convidar a população para apreciar as exibições das 

imagens, que remetem ao espetáculo de mágica. A assinatura por pseudônimo 

“A.Pito”supõe que o responsável pelas exibições poderia não  mais ser João Felipe, 

como no ano anterior.  

 

Em 14 de janeiro de 1909 foi inaugurado o primeiro espaço destinado 

exclusivamente ao cinema na cidade de Diamantina, o Cinema Pathé, de 

propriedade da firma Guerra Araujo & Companhia e Anselmo Pereira de Andrade235. 

O cinema, localizado no centro da cidade, funcionava das 18 às 22 horas com 

seções de hora em hora e valor de entrada a 500 réis, sem distinção de adulto e 

criança. Sobre a inauguração, o jornal O Norte, de caráter republicano, comentou 

que “fica Diamantina dotada com um gênero de diversão que está hoje espalhado 

                                                           
235 A firma Guerra Araujo &Companhia era um armazém de secos e molhados, conhecido como o 
Primeiro Barateiro, localizado na Rua Campos Carvalho, na região central de Diamantina, conhecida 
como Ponto Chic. Para a instalação do cinema, feita em anexo ao Primeiro Barateiro, e com 
equipamento de cinematógrafo, associou-se à firma, o Major Anselmo Pereira de Andrade, conforme 
pode ser observado nos anúcios referente à mencionada firma.  
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por toda parte, substituindo o theatro convenientemente”236. O teatro é colocado 

como gênero artístico ultrapassado e a posição dos redatores ao mencionar a 

conveniência da substituição deste pelo cinema, é refletida na quase não existência 

de notas sobre o teatro na cidade nas páginas dos jornais locais, até o ano de 1914 

quanto anunciam as apresentações no “cinema-teatro”. 

 

Ainda sobre a inauguração do cinema, é posto que “ha indicios seguros 

de que a cidade prospera e se civiliza e ao povo cabe auxiliar aquelles que com 

esforços de bôa vontade tentam nos trazer os costumes das cidades adiantadas”, 

numa referência principalmente à capital federal, Rio de Janeiro, e apontado pelo A 

Idea Nova, como “centro de diversão” que “agradou geralmente”237. “Caixas de 

Charutos, O Canteiro, Façanhas de um doido, Silhuetas Animadas, e a Fada das 

Rochas Negras”238 foram os títulos exibidos na noite de inauguração. Nas demais 

noites ocorreram exibições de paisagens.   

 

Com quinze dias de funcionamento do cinema é reportado o interesse da 

empresa em dispor um ambiente de bar/café, com estrutura que remeta a uma 

floresta, a fim de oferecer um local de descanso para as famílias, com oferta de 

bebidas como cervejas e de sorvetes, além de música ao vivo, executadas no piano 

e por orquestras da cidade 239. O tempo de execução das fitas era algo 

relativamente rápido, variando entre 12 e 20 minutos 240, com isso, os jardins eram 

estratégias utilizadas para manter o público consumindo por mais tempo, como será 

discutido à frente. 

 

A figura a seguir, com dada provável do final da década de 1900, 

demonstra a fachada do Cinema Pathé, localizado na Rua Francisco Sá (rua da 

Quitanda atualmente), centro comercial da época, e a sua esquerda a religiosidade 

representada por meio da procissão que segue em sentido à Igreja da Sé. A 

diversão e o sagrado ocorrendo, portanto, no mesmo espaço.  

                                                           
236 BAT. Cinema Pathé. O Norte. Diamantina, 16 Jan. 1909. n. 3. p. 3. 
237 BPELB. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina. 17 Jan. 1909. n. 145. p. 2. 
238 BAT. Cinema Pathé. O Norte. Diamantina, 16 Jan. 1909. n. 3. p. 3.  
239 BAT. Cinema Pathé. O Norte. Diamantina, 30 Jan. 1909. n. 5. p. 2; BAT. Cinema Pathé. A IDEA 
NOVA. Diamantina. 28 Fev. 1909. n. 151. p. 1. 
240 BRAGA, Felipe Fernandes. O Tempo Dos Pioneiros: cinematografia no século XIX. Tese 
(Doutorado em História)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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Figura 11 - Cinema Pathé 

 
 

 
 

Fonte:Foto Chichico Alkmim 241 

 

Na última quinta-feira de março a empresa Guerra Araújo & Cia e 

Anselmo Pereira de Andrade “procurando sempre melhorar o magnifico divertimento 

com que deleitamos o illustrado e culto povo de nossa terra, introduzimos agora 

novidades que vão fazer época em Diamantina”242. Dentre as novidades, o folhetim 

Cinema Pathe243 que descrevia as fitas que retratam a passagem de Cristo na terra, 

                                                           
241 Foto Chicchico Alkmim. In: SOUZA, Flander de; ALKMIM, Verônica (Org.) O Olhar Eterno De 
Chichico Alkmim. Belo Horizonte: Editora B, 2005. p.85. 
242 BAT. Cinema Pathé. Cinema Pathé. Diamantina, [Março?] 1909. s/n. p. 1. (Jornal programa do 
Cinema Pathé. Distribuição gratuita).  
243 O Jornal já circulava pela cidade desde o início do mês de março, quando as fitas coloridas sobre 
a vida de Jesus Cristo começaram a serem exibidas no Cinema Pathé. E já anunciava também a 
inauguração do High-Life, que ocorreu no dia vinte e cinco do referido mês. De acordo com o jornal A 
Idea Nova. BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina. 14 Mar. 1909. n. 153. p. 1. 
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desde o nascimento até a ressurreição. E a aquisição de fitas coloridas, que vão ao 

encontro à “índole religiosa e moral” praticada pela empresa.  

 

As fitas, segundo a empresa, contendo cinquenta cenas e metragem total 

de mil metros foram adquiridas a um custo de 2:000$000,00 (dois contos de reis), o 

que justificou a elevação do valor de entrada para 1$000 (mil réis). “Não é caro: é o 

preço ordinário de entradas no Rio e em outras cidades cultas”. Nesse período um 

funcionário público, bibliotecário, zelador, por exemplo, recebia em média 45$000 

(quarenta e cinco mil réis) mensais.  

 

As fitas com a representação da vida e ressurreição de Cristo eram 

divididas em quatro partes, cada uma sendo apresentada de hora em hora, e o 

folhetim do cinema seguia essa divisão, contemplada em quatro páginas, trazendo 

alguns detalhes e até mesmo opiniões sobre as cenas. O folhetim foi distribuído ao 

espectador desde o início do mês, quando as fitas começaram a ser exibidas, no 

intuito de promover o estabelecimento e de levar melhor compreensão para o que se 

passava nas cenas. Na transcrição a seguir, a descrição da cena em que Maria 

Madalena vai ao encontro de Jesus. 

 

Um rico Phariseu convidara Jesus a um jantar, ao que este a acendeu. Esse 
espirito baixo, ilumina-se e aprendia ao contacto da divina sapiência; a 
refeição estava prestes a terminar, quando uma mulher cuja vida 
desregrada era conhecida na cidade, aproximou-se do Senhor e beijou-lhe 
os pés nús. A pobre peccadora molhava a terra com suas lagrimas e as 
longas madeixas de ouro varriam a poeira das estradas nos doridos pés do 
Salvador. 
Então Jesus disse aos Phariseus escandalizados: _ Conheço esta mulher e 
sei que é uma grande peccadora, mas, leio no coração e tudo lhe será 
perdoado porque ella muito amou; vae Magdalena, teus peccados te serão 
indultados! Grande multidão apparece de todos os lados e Jesus disse: _ 
Ide em paz e tomae por exemplo esta peccadora que está perdoada aos 
olhos do Senhor. E disse ainda aos Phariseus: _ Aquelle a quem pouco se 
perdoa pouco ama 244.  

 

As descrições das falas incrementavam a cena, uma vez que neste 

momento não havia ainda a reprodução sonora juntamente às imagens, sendo o 

piano o mais comum a ser utilizado para preencher a apresentação.   

 

                                                           
244 BAT. Maria Madalena aos pés de Jesus. Cinema Pathé, Diamantina, [Março?] 1909, s/n, p. 2.  
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A distribuição desse folhetim era gratuita, e trazia também, ao final, 

informes sobre as mercadorias disponíveis nos diferentes espaços da empresa, 

Primeiro Barateiro, Cinema Pathé e no High-Life Jardim. 

 

Completo e variado sortimento de todos os artigos finos como perfume de 
todos os fabricantes, camizas de gomma e de meia, chapéos de sól e de 
cabeça, objetos de Biscuit para presentes, rendas, finos bordados, fazendas 
finas, etc. encontra-se no PRIMEIRO BARATEIRO por preços os mais 
reduzidos possiveis. 
Temos uma bem montada secção de atacados e mantemos um viajante 
permanente para mais facilmente os nossos freguezes fazerem a escolha 
dos artigos que vendemos nas melhores condições possíveis. 

 
[...] 

 
Meias para homens e sras e crianças. Variado sortimento de 20 reis para 
cima. 
Quem quizer lavar o coração, bem lavado, vá ao “Jardim do Cinema Pathé” 
245. 

 

A variedade de artigos comercializados pela Guerra Araújo & Cia era 

comum também nos demais estabelecimentos da região central da cidade, pelo que 

anunciavam nos periódicos locais. A fim de agregar valor aos produtos, via-se 

sempre uma menção a “produtos de última moda”, “vindos direto do Rio de Janeiro”, 

“artigos importados” o que tinha o intuito também de destacar a cidade como Centro 

Comercial e de vincular os produtos a um centro de civilização.  

 

Durante a semana santa, que no ano de 1909 realizou-se no mês de abril, 

o cinema Pathé contou com programação especial, realizando matinês entre uma e 

quatro horas da tarde na sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo da 

Ressureição. No jardim do cinema, a Banda do Batalhão era a principal a se 

apresentar, tendo os domingos como principal dia de apresentação e de 

espectadores. Estes pediram aos redatores do jornal O Norte que 

publicassemanúncios das músicas que seriam executas pela banda.  

 

Os jornais em geral traziam sempre a informação de que novas fitas 

estariam sendo exibidas no cinema, agradando ao público que se fazia presente em 

grande número. Para os meses de julho e agosto eram anunciadas fitas como “Os 

Bombeiros de Pariz”, “Corridas de Touros”, “O Armario Guarda Roupa” e “Funeral de 

                                                           
245 BAT. Maria Madalena aos pés de Jesus. Cinema Pathé, Diamantina, [Março?] 1909, s/n, p. 4. 
Destaques do original. 
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D. Carlos”246. A filmagem e exibição de funerais de pessoas conhecidas, 

principalmente no campo político, era algo comum. Ainda no mês de agosto o preço 

do ingresso voltou ao valor de quinhentos réis, o que pode demonstrar que, diferente 

do que pensavam Guerra Araújo e Anselmo Pereira, o preço praticado no Rio de 

Janeiro era muito caro para os diamantinenses. 

 

Na ocasião de um ano de funcionamento do cinema Pathé, as 

publicações reforçaram seus elogios ao empreendimento, tido como centro de 

diversões públicas que permitia a socialização dos que o frequentavam. “Com o 

bucólico jardim annexo, aquelle centro continúa a ser o ponto mais sociavel de 

Diamantina”247. “No dia 13 do vigente festejou o seu primeiro anno de 

funccionamento o agradável centro de diversão publica, instalado nesta cidade pela 

empreza Ramos, Guerra, Araujo & Companhia e Anselmo Andrade”248.  

 

Esteve em festas, nesse dia o Cinema, tendo sido caprichosamente 
ornamentados toda a fachada do edifício em que funcionam o Cinema e o 
estabelecimento Commercial. Ao 1º Barateiro, ocupando o lado de cima da 
rua Campos Carvalho; toda rua e o High-Life Jardim, onde a banda militar 
executou bellos trechos musicaes249. 

 

Era comum em Diamantina a ornamentação e iluminação das sacadas e 

ruas, nas ocasiões de comemoração de aniversário de alguma empresa ou 

associação, e a presença de alguma banda de música para alegrar a festa. Algumas 

das vezes missas também eram celebradas iniciando os festejos, como era o caso 

dos aniversários da União Operária Diamantinense.  

 

No mês de fevereiro de 1910 o cinema esteve fechado para pequenas 

reformas, retomando as atividades no mês seguinte, com exibições às quintas-

feiras, aos sábados, domingos e dias santos. Novas fitas eram anunciadas e a 

população era chamada a trocar os momentos de discussões políticas, em 

consequência do ano eleitoral, pelos momentos de diversão no cinema.   

                                                           
246 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 18 Jul. 1909. n. 171. p. 1. BAT. Cinema Pathé. A 
Idea Nova. Diamantina, 01 Ago. 1909. n. 173. p. 3.   
247 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 01 Jan. 1910. n. 195. p. 1. Grifos meus. 
248 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar. Diamantina. 20 Jan. 1910. n. 3. p. 3. Grifos meus. 
249Ibid. 
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Em finais de abril, o cinema Pathé retomou as exibições diárias, ao custo 

de quinhentos réis e na última semana do mês, exibiu diariamente a seção O Minas 

Gerais, entre as dezessete e dezenove horas, pelo valor de duzentos réis, adultos, e 

cem réis, crianças, filme que continha as imagens do primeiro encouraçado250 do 

mundo251, de acordo com o jornal. 

 

Nesta ocasião chegaram ao Cinema Pathé fitas americanas, e os 

anúncios das seções passaram a utilizar além da palavra smart, outras expressões 

na língua inglesa. “Continua a ser a great atracion de Diamantina o cinematographo 

dos srs. Guerra Araujo & Companhia”252, a substituir a palavra “fita” por “film”. Nesse 

período o quadro de aulas da Escola Normal mantinha disciplinas não apenas de 

língua portuguesa, mas também o latim, o francês e o inglês, o que contribuía ainda 

mais para as constantes expressões sobre as diversões nessas línguas, além de 

serem usadas como símbolo de cidade desenvolvida. 

 

E assim como o teatro, a importância da instrução por meio dos 

divertimentos era lembrada nas publicações sobre o cinema, “o Cinema Pathé é 

uma diversão explendida, barata, instructiva”253, e por isso era recomendado aos 

diamantinenses e também aos visitantes.  

 

O ponto mais frequentado e mais smart de Diamantina continua a ser o 
Cinema Pathé que, além das explendidas fitas alli sempre expostas, tem 
annexo o aprazível e alegre Jardim High-Life, onde se podem passar horas 
agradáveis, bucolicamente, sub tegmine fagi. Hoje exhibem-se fitas de 
muito effeito254. 

 

Entre os meses de maio e agosto, os anúncios sobre o cinema Pathé 

informavam basicamente que “este agradável centro de diversão continúa a exhibir 

bellas fitas de muito effeito. Á noite quem quiser divertir-se não deve perder as 

sessões do Cinema”255. Uma ou outra variação deste anúncio fazia menção à 

chegada e exibição de novos filmes.  

 

                                                           
250 Encouraçado eram Navios de Linha de Batalha, lançados ao mar pela primeira vez em 1906.  
251 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 24 Abr. 1910. n. 211. p. 1 e 3.  
252 BAT. A Idea Nova. Diamantina, 06 Jun. 1909. n. 165. p. 1. Grifos meus.  
253 BAT. A Idea Nova. Diamantina, 13 Jun. 1909. n. 166. p. 1 
254 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 01 Maio 1910. n. 212. p. 1 
255 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 14 Ago. 1910. n. 227. p. 2 
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Em setembro, na coluna denominada Vida Social do jornal A Idea Nova, o 

cinema Pathé e o jardim High-Life são apontados como os locais de diversão da elite 

diamantinense. “Continuam a ser os pontos da elite das famílias diamantinenses o 

cinematographo dos srs. Ramos, Guerra, Araujo e Comp. e o jardim High Life 

contiguo a esta casa de diversão”256. 

 

Dentre a programação de filmes que foram exibidos no mês de outubro, a 

de domingo, dia 15 do mês, compunha-se de dramas e comédias, um romance 

policial britânico, Sherlock Holmes e uma comédia que tratava da utilização de 

espaços públicos, “A Vantagem de Assentar-se nos Bancos Públicos” 257.Para a 

quinta-feira e domingo posterior os dramas “Pesquisadores de Ouro”, “O Amor que 

Mata” e “O Lenhador e a Morte”, e as comédias “A Pequena Vendedora de Flores” e 

“Pilulas Portentosas”258. Para acompanhar as seções, haveriam peças musicais 

tocadas ao piano. Aguardada para o mês seguinte estavam as fitas da 

representação da história de vida e morte de Pierrot e as imagens da visita do rei de 

Portugal à Inglaterra.  

 

No ano seguinte a comemoração de mais um ano de funcionamento do 

cinema Pathé contou com a presença da banda de música Flor do Baile durante a 

noite. A programação para o novo ano seria de funcionamento do estabelecimento 

entre as quintas-feiras e os domingos.  

 

Na quinta-feira, este centro de diversões solemnisou brilhantemente o 
segundo anniversario da sua installação, estando feericamente illuminada 
com numerosas lâmpadas electricas multicores. 
A concurrencia foi extraordinária, tocando a banda de musica FLOR DO 
BAILE 259. 

 

Entre os meses de janeiro e abril foi anunciada com entusiasmo a 

preparação de novos números musicais para acompanhar as exibições da Paixão de 

Cristo durante a Semana Santa. No período desta, os jornais reportaram ter havido 

grande concorrência do público, assim como nos finais de semana seguintes.  

 

                                                           
256 BAT. Vida Social. A Idea Nova. Diamantina, 11 Set. 1910. n. 231. p. 2. 
257 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina, 23 Out. 1910. n. 237. p. 2. 
258Ibid. 
259 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova.  Diamantina, 22 Jan. 1911. n. 230. p. 2. 
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Em setembro de 1911 foi anunciada a ida de dois senhores da sociedade 

diamantinense, Nestor Vieira e João José Dias, para o Rio de Janeiro, com a 

finalidade de adquirirem um aparelho cinematográfico para que um novo cinema 

fosse instalado na cidade260.   Nas edições que seguiram a presença do público no 

cinema Pathé passou a ser mencionada com mais frequência, e na maioria sendo 

de grande concorrência, e com o comparecido do público ainda maior aos domingos.  

 

Esta participação do público foi atribuída ao costume adquirido pela 

sociedade em frequentar o local. “De tempos a esta parte tem augmentado 

visivelmente a frequencia do Cinema Pathé; o povo já se vai acostumando com este 

moderno, instructivo e agradável genero de diversão”261. A utilização das palavras 

moderno, instrutivo e agradável, reforça a importância dada pela elite local ao 

cinema ao passo que chama a atenção do leitor para que participe ainda mais deste 

divertimento.  

 

Nessa mesma ocasião o jornal A Estrella Polar trouxe a informação de 

que as sessões do cinema Pathé passariam a ser diárias, e que se esperava que 

houvesse um maior cuidado com a escolha dos filmes a serem exibidos262. Já o 

jornal A Idea Nova, passou a informar apenas que o cinema Pathé continua com 

exibições de “belos films” e que “brevemente na rua Direita será inaugurado um 

novo cinematographo dos srs. João José Dias & Companhia num luxuoso salão”263. 

 

O terceiro aniversário do cinema Pathé foi comemorado no último 

domingo do mês de janeiro de 1912.  

 

Foram exibidas duas escolhidas fitas, que muito agradaram aos 
espectadores. 
No salão de espera, que durante a noite esteve repleto de famílias e 
cavalheiros, profusamente iluminado com pequeninas lâmpadas multicores, 
executou as melhores peças do seu repertorio a excellente orchestra “Flôr 
do Baile” habilmente regida pelo sr. Antonio de Macedo264. 

 

                                                           
260 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova.  Diamantina, 17 Set. 1911. n. 284. p. 1.  
261 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova.  Diamantina, 05 Nov. 1911. n. 291. p. 2.  
262 BAT. A Estrella Polar.  Diamantina, 05 Nov. 1911. n. 44. p. 2.  
263 BAT. Cinemathografos. A Idea Nova.  Diamantina, 28 Jan. 1912. n. 303. p. 2.  
264 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar.  Diamantina, 28 Jan. 1912. n. 4. p. 2. 
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A apresentação da banda de música Flor do Baile foi realizada no salão 

de espera do cinema, local em que nas demais noites se apresentariam as bandas, 

uma vez que o botequim do jardim High-Lifehavia encerrado seu funcionamento. 

Pela ausência de fontes que mencionem o High-Life Jardim, pode-se presumir que 

este também foi fechado nesta mesma ocasião. 

 

Em abril de 1912 o cinema Ideal dos senhores Nestor Vieira e João José 

Dias foi inaugurado, tendo uma programação diária. 

 

No dia 2 do corrente, na rua Direita, em um vasto e luxuoso salão 
inaugurou-se o Cinema Ideal, dos srs. João José Dias & Companhia, com a 
presença da banda militar do 3º Batalhão. 
Ao meio-dia compareceu o exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim Silveira de Souza, 
Arcebispo-bispo da Diocese, acompanhado de alguns sacerdotes, 
assistindo os films FILHO PRODIGO, MARGEM DO GANGES JOAQUIM 
MURAT. 
Depois, a entrada foi franqueada gratuitamente ao publico atéas 6 horas da 
tarde, exhibindo-se numero a fitas de muito gosto265. 

 

O cinema Pathé era mencionado como centro smart e moderno e o Ideal 

como luxuoso e de grande salão com ventiladores e gerador de energia elétrica 

próprio da empresa, “revestido de todas as comodidades e obedecendo as regras 

modernas de hygiene e bom gosto” 266. Representantes do clero tiveram sessão 

especial, dentre os filmes um baseado na passagem bíblica do Filho Pródigo.  O 

jornal A Idea Nova informou também que, caso fosse de interesse dos empresários 

a divulgação do programa dos cinemas, estes deveriam ser enviados à redação até 

às sextas-feiras. As edições dos jornais eram distribuídas sempre aos domingos.  

 

O cinema Pathé manteve os anúncios com a lista de programação das 

sessões de domingo, não deixando de destacar a participação do público e o local 

como ponto de diversão. “A affluencia que tem tido esta casa de diversões, justifica 

plenamente o sucesso alcançado pelas fitas que são exhibidas ao publico” 

267.Enquanto o Cinema Ideal optou por um anúncio mais simples, mas que também 

destacava a participação do público, neste caso, um público com gosto ‘particular’. 

“Têm sido, com muito sucesso, exhibidas optimas fitas neste cinema, que costuma a 

attrahir de um modo particular, a attenção do povo que se diverte. Para hoje 
                                                           
265 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova.  Diamantina, 07 Abr. 1912. n. 313. p. 2.  
266 BAT. Cinema Ideal. A Idea Nova.  Diamantina, 31 Mar.. 1912. n. 312. p. 2.  
267 BAT. Cinematographos. A Idea Nova. Diamantina, 12 Maio 1912. n.317. p. 2. 
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anunciam-se novas e bonitas fitas”268. Ao que tudo indica o gosto em particular que 

levava o público a frequentar o Cinema Ideal, referia-se à filmes com cenas livres, 

um tanto quanto pornográficas para a época, cenas que aos olhos da Igreja Católica 

eram imorais, impudicas e contra os bons costumes269. 

 

A partir de então os jornais passam a opinar cada vez mais sobre os 

cinemas instalados na cidade, revelando uma negação ao Cinema Ideal, 

principalmente por parte do jornal A Estrella Polar, órgão da Diocese de Diamantina, 

como será exposto no tópico seguinte desde capítulo, destacado por ter 

apresentado constante publicação sobre o cinema em Diamantina e de matérias 

sobre o cinema, a moral e os bons costumes. 

 

Em julho de 1912 é anunciado um novo invento que incrementaria os 

filmes exibidos, “a combinação do gramaphone com os films. Annuncia grande 

inventor que em futuro próximo poderemos, por alguns tostões, apreciar não 

somente os movimentos dos celebres actores, mas ainda as suas vozes, juntamente 

com os movimentos”270. Foi noticiada a novidade e deixado claro que só seria 

possível a sua apreciação com um pagamento a mais.  

 

 

2.2A Estrella Polar 

 

 

As referências ao teatro antes exaltadas e muito frequentes nos 

periódicos diamantinenses, passam a ser quase nulas após a chegada do cinema. 

No entanto, essa ausência não parece ter sido apenas pelo novo divertimento, mas 

há indícios de que o novo gênero teatral presente na cidade, que permitia maior 

exibição do corpo humano, não agradava principalmente ao clero, que detinha fortes 

influências na vida social diamantinense. O periódico A Estrella Polar, jornal oficial 

da diocese local, fundado em 1903, teve sua primeira nota a respeito do teatro em 

1909, sendo esta de caráter recriminativo à forma de atuação.  

                                                           
268 BAT. Cinema Ideal. A Idea Nova. Diamantina, 12 Maio 1912. n.317. p. 2. 
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Emilio Faguet, ao considerar como nos theatros os diálogos impudicos se 
fazem sem protesto dos espectadores, disse: o pudor publico foi-se... 
Pois ainda ha coisa pior. 
Promove-se o culto da beleza, a arte nova, personificada nas scenas 
teatrais pela nudez total dos actores... 
Em Pariz, Berlin e Petesburgo existem associações para isto. 
São fructos da moral leiga271. 

 

Foi apontado que pior que os diálogos libertinos presentes nas peças 

teatrais era o culto que se fazia à beleza por meio da nudez. E prestigia as ações de 

parte da sociedade que se uniu em associação na tentativa de coibir esses atos. 

Essa primeira censura mais direta sobre o teatro ganhou força com a inauguração 

do Cinema Ideal na cidade. 

 

Anteriormente à instalação do Cinema Ideal, elogios eram dados ao 

cinema Pathé, principalmente pela relação amigável entre os representantes do 

clero local e os empresários do cinema.  

 

Os nossos melhores votos são pela prosperidade do popularismo Cinema a 
que não tem faltado escrúpulo bastante na escolha dos filmsexhibidos. 
Continuem os seus proprietários presidindo a escolha das fitas, com critério 
bastante e caprichosa moral; não permitam descambar o acreditado Cinema 
para o abysmo da pornografia, e terão sempre a concurrencia e a 
apreciação que lhe têm sido dispensadas até agora272. 

 

Mas algumas vezes se fazia necessário chamar a atenção para algumas 

das fitas que eram exibidas. “As sessões do cinema Pathé vão se tornar diarias. 

Quer nos parece que hora em deante vae haver mais cuidado na exhibição das fitas, 

de sorte que sem escrúpulo possam as famílias frequentar aquelle salão de 

diversão. Oxalá não nos enganemos!”273. 

 

No mês seguinte novos elogios foram dados ao cinema Pathé por não ter 

decepcionado o clero com as fitas que foram exibidas no último mês. “É o caso de 

apresentarmos os nossos applausos à empreza, que aliás só tinha a culpa de algum 

descuido”274. 

                                                           
271 BAT. Imoralidade. A Estrella Polar. Diamantina, 01 Jul. 1909. n. 26. p. 2. Grifos do original. Emile 
Faguet, importante escritor francês do final do século XIX, era membro da academia francesa de 
letras, crítico do ensino e da literatura, publicou títulos como “A Arte de Ler”, “Iniciação Literaria” e 
“Michelet, historia Social”, dentre outros.  
272 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar. Diamantina, 20 Jan. 1910. n. 3. p.3. 
273 BAT. A Estrella Polar. Diamantina, 05 Nov. 1911. n. 44. p.2. 
274 BAT. A Estrella Polar. Diamantina, 03 Dez. 1911. n. 48. p.2. 
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Em abril de 1912, após uma semana de inauguração do Cinema Ideal, ao 

qual representantes do Clero diamantinense fizeram presença a convite de seus 

empresários, A Estrella Polar publica em primeira página uma história com o título de 

“Cinemas Ideaes”. A história descreve o costume da viúva Gertrudes, em levar sua 

filha Amélia ao cinema. Amélia era noiva e, em certa ocasião o rapaz procurou 

Gertrudes para pedir que não permitisse que Amélia frequentasse o cinema, pois ali 

se passavam muitas cenas imorais. Gertrudes discordou do futuro genro, uma vez 

que para ela este era um divertimento decente e o rapaz terminou ali mesmo o 

noivado. Minutos depois, aparece a criada, que havia saindo de companhia a 

Amélia, dizendo que esta havia fugido com um homem em uma carruagem. A 

história termina relatando que era um homem com o qual Amélia vinha tendo 

relações secretas há tempos, e que fugira sem vergonha nem escrúpulos por ter 

visto várias vezes esta cena no cinema.  A história foi assinada por Rochel e 

destacado que se tratava de uma reprodução do “centro da boa imprensa” 275. 

 

O que os redatores deixaram claro com a reprodução dessa história foi 

que os Cinemas Ideaes não eram locais de famílias honradas, uma vez que estes 

ensinavam a imoralidade e o pecado, a instrução desse, era oposta ao que se 

pretendia nos demais. Eram locais que desrespeitavam os bons costumes e a moral 

pública.  

 

Nas demais edições de abril e maio o apelo para a seriedade nas 

escolhas das fitas foi cada vez maiores ao passo que a Legião da Luz, criada por 

Augusto Nelso em 1909, organizou uma comissão a fim de que antes da exibição 

pública das fitas, essas fossem avaliadas. Participavam desse grupo representantes 

do cinema Pathé, da elite local e do Clero. O Cinema Ideal, ao que tudo indica, não 

se juntou ao grupo e não permitiu a interferência do grupo em seu programa de 

filmes.    

 

Os empresários do Cinema Pathé encarregaram a pessoa que nos merece 
a inteira confiança, e que a merece tambem de todas as pessoas serias, de 
assistir á experiência de todas as fitas afim de evitar que nos programas 
seja inserida alguma ofensiva da moral ou da Religião. 
Não podemos deixar de sinceramente felicitar aos empresários 276. 

 

                                                           
275 BAT. Cinemas Ideaes. A Estrella Polar. Diamantina, 14 Abr. 1912. n. 15. p.1. 
276 BAT. Chronica Local.  A Estrella Polar. Diamantina, 26 Maio. 1912. n. 21. p.5. 
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A edição seguinte do A Estrella Polar traz, em primeira página, um 

discurso de negação ao cinema Ideal, transcrito na sequência.  

 

Cinema Idel. Não merece confiança – Nobre gesto – Legião da Luz – do 
púlpito Lição ao sr. João Dias. 
Quando noticiamos a inauguração do Cinema Ideal, affirmamos que ali não 
se exhibiriam films contrários aos ensinamentos da Egreja, contrários à 
moral. 
Isto fizemos firmados na palavra do proprietário, o negociante sr. João José 
Dias. 
Estamos, porém, arrependidos, porque, infelizmente o sr. João Dias não 
cumpriu sua palvra. 
Na sua tela ultimamente se tem representado cynicas e anti-religiosas 
scenas.  
Uma dellas foi a Notre Dame de Paris, de Victor Hugo, horrível depreciação 
da Castidade, odiosa calumnia contra o padre catholico, na pessôa do 
arcediago Frollo.  
O romance donde se extrahiu a fita é tão ruim, que se acha no Index dos 
Livros Prohibidos pela Egreja. 
Longe, pois de merecer o Cinema Ideal confiança, o que bem merece é o 
abandono completo das família e de todas as pessôas que se presam de 
serias. 
E é o que alto e bom som desta columnas aconselhamos. 
E dignas de louvores foram as famílias que daquelle salão se retiraram, em 
nobre gesto, em attitude de reprovação, apenas o cynismo e a calumnia se 
revelaram na tela. 
Fizeram o que cumpria fazer, deram eloquente lição ao sr. João Dias 277. 

 
 

O filme escolhido pelo senhor João José Dias para esse dia, além de ser 

baseado em um livro já condenado pela Igreja, demonstrou cenas que iam contra a 

moral católica, tendo como personagem um Padre, o que contribuiu ainda mais para 

a recriminação desta empresa. Mas não parou por aí a censura ao cinema Ideal.  A 

Legião da Luz publicou e espalhou um boletim por toda a cidade pedindo que as 

famílias católicas deixassem de frequentar aquele local de diversão. A Estrella Polar 

transcreveu o conteúdo do boletim.  

 

Todo mundo reconhece a influência que exerce o cinematographo sobre o 
animo de seus assistentes e a impressão que produzem as scenas por elle 
reveladas. 
É um perigo, portanto, para a nossa cidade, para a família e para a 
sociedade, a exhibição de fitas, revelando scenas immoraes, impudicas, 
livres e corruptoras dos bons costumes. 
Ora, a sociedade diamantinense, prima pela sua moralidade, e a exhibição 
de taes fitas em nosso meio, é uma affronta aos nossos sentimentos de 
nobreza. 
A Legiao da Luz protesta, portanto, contra a exhibição que esta fazendo o 
Cinema Ideal – de uma dessas fitas e aconselha aos catholicos e as 
famílias diamantinenses abstenção que devem ter de frequentar essa casa 
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de diversão, emquanto não derem os espectaculos com programma 
antecipadamente publicado e julgado bom278.  

 
 

É destacada a influência do cinema no cotidiano dos que os frequentam e 

do cuidado que se deveria ter com o que se passava. Assim como a nobreza da 

sociedade diamantinense que não deveria permitir esse tipo de “imoralidade”. É 

cobrado do senhor José Dias a publicação antecipada das fitas que seriam exibidas 

e também a avaliação positiva destas. Em complemento ao boletim, a Legião da Luz 

acrescentou que em um jornal paulista, anunciava que o secretário de Justiça e 

segurança pública do estado de São Paulo nomeara um delegado para fiscalizar as 

fitas que se exibiam na capital, e que o mesmo deveria ser feito em Diamantina.  

 

Na semana seguinte A Idea Nova publicou a notícia de que o Papa Pio X 

havia concordado com o funcionamento dos cinematógrafos dentro das igrejas. Foi 

um ato que causou surpresa em todo o mundo, mas que foi justificado pela Santa Sé 

da seguinte forma: 

 

Ora, o cinematographo é uma bella e útil conquista da bôa sciencia, dessa 
que assenta em factos e não em palavras loucas. É uma invenção de 
utilidade – inquestionável – e é impossível negar que a sua eficácia póde 
ser grande como meio de educação moral e religiosa279. 

 

Dada opinião poderia ser atribuída ao clero diamantinense ao passo que 

sua recriminação ao cinema se dava por filmes que de alguma forma iam de 

encontro com as doutrinas da Igreja. O processo no qual o clero vivenciava, o de 

romanização dos costumes, tornava essa atenção para com as representatividades 

dos cinemas ainda mais prioritária. A população deveria seguir as doutrinas que a 

Igreja ensinava. O cinema Pathé, por outro lado, na maioria das vezes era elogiado 

e destacado como centro de diversão que instrui. As exibições da Paixão de Cristo 

tinham, como sempre, em meio ao público a presença de representantes do clero 

local.  

 

A Ideal Nova caracterizou o ato da Santa Sé como “um acto de luminosa 

sapiência”. Na página seguinte, o jornal descreveu ainda as resoluções sobre a 
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moral e a educação, votadas pelo congresso cinematográfico realizado em Paris 

naquele mesmo ano.  

 
[...] os editores deverão organizar os seus scenarios de tal modo, que não 
hesitem em levar os seus próprios filhos a assistir aos espectaculos>>. Na 
composição dos scenarios deverão os editores inspirar-se de preferencia 
<<em assumptos que sejam de natureza a desenvolver nas camadas do 
povo, os sentimentos do bello, do grande, do bem e da verdade, e lembrar-
lhes, toda vez que o permittam as circumstancias, os deveres cívicos de 
cada um>>. 
Procurar-seá, sobretudo, representar os films instructivos, capazes de dar 
ás creanças licções de vida pratica e de fixar-lhes no espirito as grandes 
scenas históricas, as acções gloriosas que estimulem na mocidade as mais 
bellas energias280. 

 

Na edição seguinte do A Estrella Polar, foi reproduzida a proibição 

assinada por Pio B. Ottoni, da polícia do Rio de Janeiro, da representação do drama 

Judeu Errante, que se assemelha ao drama “Notre Drame de Paris”, cujo conteúdo 

violaria um total de três artigos do Código Penal. Seria ainda uma afronta à Igreja, 

acentuada pelo fato de ser uma produção dos Estados Unidos da América, “estado 

atheu”281.  

 

Nessa mesma edição é relatada a associação da Legião da Luz com a 

Liga Antipornográfica fundada no Rio de Janeiro. Uma das obrigações da liga era a 

de repelir “más leituras, como o Malho, a Lanterna, as ruins peças theatraes, as fitas 

cinematográficas péssimas, quaes estava exhibindo o <Cinema Ideal> desta 

cidade”. Na reunião de associação com a Liga, o padre Antonio Santo, redator da 

AEstrella Polar, e o responsável por presidir a reunião, lembrou a todos do mal que o 

cinema levou ao tornar o espectador habitual com o crime e que todos deveriam 

combater a pornografia,não frequentando o Cinema Ideal, até que esse não se 

tornou-se “mais serio, mais moral” 282.  

 

Os elogios dados pelo jornal A Estrella Polar ao cinema Pathé tornaram-

se mais frequentes e a censura ao Cinema Ideal também.   

 
No Cinema Pathé tem-se ultimamente exhibido magnificas fitas, todas 
muitas moraes. 
Quanto ao <Ideal>, não podemos informar, porquanto os nossos 
informantes não o tem frequentado desde que á lealdade faltou o 
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proprietário. A lealdade que faltou foi exhibir fitas inteiramente contra a 
moral e a Egreja, depois de ter garantido ao nosso redactor que ali só se 
exhibiriam films Moraes e nunca contra á Egreja283. 

 

Na mesma página o jornal dedicou uma coluna inteira a elogiar a empresa 

Guerra Araújo e Cia pelos anos de instrução, de ensinamentos da moral e das lições 

divinas à população diamantinense. São parabenizados ainda pelo fato de, que 

apesar dos anos em atividade, não se terem deixado infectar pelas “emanações 

pútridas” e que são esperados os melhoramentos anunciados pela empresa, para 

que se tenha a perfeição nas exibições como ocorre no Rio de Janeiro e em Belo 

Horizonte284.   

 

Em 17 de agosto de 1912 um incêndio no cinema Pathé assustou a todos 

os presentes e também aos demais moradores que ouviram o tocar dos sinos por 

voltas das vinte e uma horas. Como dito pelo A Estrella Polar, Diamantina não 

possuía corpo de bombeiros, mas a população prontamente se juntou a fornecer 

água para apagar as chamas. O incêndio teria começado com a fita que estava 

sendo exibida, e se alastrado para as demais. As portas do local encontravam-se 

fechadas, o que causou ainda mais pânico aos presentes. Picaretas foram utilizadas 

para abrir as portas. Em meio à correria uma arma de fogo caiu ao chão e com o 

calor disparou assustando ainda mais os que dali tentavam sair. Apenas o Major 

Guerra, proprietário, e João Baptista Sobrinho, operador elétrico, tiveram ferimentos, 

não sendo graves. O prejuízo foi calculado em 2:000$000 (dois mil contos de réis), 

tendo estragado o assoalho e o aparelho e algumas fitas queimaram285. 

 

O cinema foi rapidamente reparado, voltando a funcionar em 3 de 

novembro do mesmo ano. Para a reabertura do Cinema Pathé foi divulgado que a 

empresa havia firmado contrato com um fornecedor de filmes no Rio de Janeiro, em 

que, dentre as cláusulas, estava a não aceitação de fitas que pudessem ofender a 

moral e a fé286. Com isso, no teste feito anteriormente à abertura “uma fita, foi esta 
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regeitada, recambiada para a casa fornecedora do Rio pela pouca moralidade 

verificada”287.  

Notou-se, porém, que a cláusula assinada pela distribuidora juntamente 

com a empresa Guerra Araújo & Cia, garantiu confiança a esta última que passou a 

não mais assistir anteriormente às cenas das fitas. Mas a censura dada pelo Clero 

local não diminuiu.  

 

Apesar da bôa vontade que teem tido os emprezarios deste cinema na 
escolha de fitas cinematográficas, foi exhibida uma que não prima pela 
moral. Referimo-nos a fita Robinet perdeu o trem em que se representa uma 
vergonhosa scena de adultério288. 

 

No entanto, a empresa demonstrava respeito e comprometimento com as 

exigências do clero local, e prontamente, após reclamação sobre a fita, a mesma foi 

retirada do programa de exibição. “Felicitando a empreza por esse nobre gesto, 

esperamos que o Cinema Pathé se torne cada vez mais digno da confiança que 

nelle depositam os diamantinenses”289. “Quanto ao Ideal, consta-nos que sempre 

inconveniente”290. 

 

Em 1915 uma companhia dramática realizava apresentações no Cinema 

Teatro e vinha sendo elogiada pelo A Estrella Polar por manter o respeito à 

religiosidade local. No entanto, em duas apresentações alguns palavrões foram 

ditos, e a atenção da companhia foi chamada. A companhia Alzira Leão havia 

anunciado a peça “A Menina do Chocolate” da qual os redatores do periódico em 

questão disseram ter  

 

receio sobre a liberdade dessa passe, e procuramos syndicar da verdade, 
entrevistando o sr. Eduardo Sousa, diretor externo da Compainha, tendo ele 
a gentileza de nos garantir que nada de mal, nada de livre e inconveniente 
existe na referida comedia. Muito bem!291 

 

Tendo o receio de que fosse apresentado algo fora do recomendado, o 

diretor da empresa foi entrevistado sobre a peça, e com a certificação de que não 

haveria nenhuma cena livre, permitiu-se à sua exibição.  

                                                           
287 BAT. Cinema. A Estrella Polar.. Diamantina, 03 Nov. 1912. n. 45. p. 2. 
288 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar. Diamantina, 24 Nov. 1912. n. 46. p. 2. 
289 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar. Diamantina, 01 Dez. 1912. n. 47. p. 2. 
290 BAT. Cinema Pathé. A Estrella Polar. Diamantina, 24 Nov. 1912. n. 46. p. 2. 
291 BAT. Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 08 Ago. 1915. n. 32. p. 2. Grifos meus. 
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2.3 O Cinema Teatro 

 

 

Em março de 1914 foi inaugurado o novo prédio do teatro construído pela 

Santa Casa de Caridade de Diamantina, na Rua da Direita, próximo à Igreja da Sé. 

Era o novo Teatro Santa Isabel, referido nos periódicos como Cinema Teatro. Este 

foi arrematado pela empresa Ramos e Guerra, antiga Guerra Araújo & Cia, que 

transferiu o cinema Pathé para este prédio. 

 

“O preço do arrendamento era de um conto e duzentos mil réis por ano, 
com pagamento em parcelas trimestrais. A gerência e administração 
ficariam sob responsabilidade da firma, enquanto a Santa Casa arcaria com 
despesas de manutenção do Teatro e pagamento de imposto predial à 
Câmara” 292. 

 

O foco principal de apresentações pela empresa continuava sendo o 

cinema. O preço das entradas teve aumento em relação ao praticado no antigo 

prédio do cinema Pathé293.  

 

O jornal Via Lactea, de autoria do grêmio literário José de Patrocínio, de 

circulação mensal, descreveu o Cinema Teatro como de funcionamento diário, com 

boa participação do público e com apresentações cinematográficas apenas.  

 

A excellente casa de diversão aqui mantida pelos snrs. Ramos, Guerra & 
Comp.. continúa apanhando verdadeiras enchentes, pois são sempre novos 
e magníficos os programmas alli exhibidos todas as noites. 
O de hoje não póde ser mais tentador, constando dos seguintes e 
estupendos films: Gaumont – jornal; Elixir da longa vida (cômica); Os 
mysterios dos penedos de Kador (commovente drama em 3 partes); e 
Policial namorador (cômica)294. 

 

O novo prédio do cinema, chamado de Cinema Teatro de um modo geral 

era elogiado pela imprensa local. O Piruruca na sua edição de março de 1915 

relatou que boas eram exibidas e que o programa “é bem variado e os films que o 

encerram são excellentes, principalmente os intitulados Madame Roland, Perdidos 

                                                           
292 MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 
Minas Gerais (século XIX) – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. p.113.  
293 BPLB. Cinema e Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 29 Mar. 1914. n. 13. p. 2.  
294 BPLB. Cinema e Theatro. Via Lactea. Diamantina, Maio de 1914. n. 4. p. 4.  
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no mar e Perigo dos penhascos; o primeiro, histórico; e os outros, dramaticos de 

muita sensação” 295. 

 

No entanto alguns grupos achavam necessária a continuação de 

comissões de censura que examinassem os filmes a serem exibidos. Foi o caso da 

União Popular, que nomeou o “Rvmo. Srs. Padre Gabriel Amador, Majores 

Sebastião Andrade e Pedro Brant”, “para o exame e censura dos films que devam 

ser exhibidos”. A Estrella Polar aprovou a iniciativa, “com a qual muito lucrará a 

empresa e sociedade diamantinense, sempre a vida de diversões honestas”296. 

Deixando transparecer novamente a censura da Igreja local ao que era exibido ao 

público. 

 

A edição de 27 de junho de 1915 do A Estrella Polar traz, em sua primeira 

página o texto intitulado “Gritos de Dor – Bello Horizonte”, assinado por Souza Pinto. 

O texto faz censura aos cinemas que, pela exigência do público, mantêm um palco 

para apresentações teatrais. Porém, os donos desses estabelecimentos não têm 

condições de custear “boas” companhias e o preço dos ingressos não são 

suficientes. Com isso as companhias de variedades são chamadas, apresentando 

em sua maioria, cenas indecentes. Não bastasse, restaurantes e bares são criados 

dentro do estabelecimento, permitindo o acesso a mulheres impudicas, de jogadores 

profissionais numa mistura com homens casados e jovens rapazes que deveriam 

dedicar-se aos estudos. No final é chamada a atenção das famílias para que 

repensem onde querem que seus filhos tenham o devido aprendizado297.  

 

No mês seguinte, chegou a Diamantina uma companhia itinerante para 

atuar no teatro, a companhia Alzira Leão, mencionada no item anterior. Foi 

comentado que se tratava de uma companhia de sucesso nas grandes capitais, que 

os atores e atrizes sabiam representar de forma natural e digna de muitos aplausos. 

E que para a companhia só se tinha elogios, pois esta conhecia os sentimentos 

religiosos da população diamantinense, ao passo que “incontestavelmente, o 

theatro, quando não ofende à moral, à religião e aos bons costumes, é uma escola 

                                                           
295BPLB. Cinema Theatro. O Piruruca. Diamantina, 14 Mar. 1915. n. 4. p. 3.  
296 BAT. Cinema Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 13 Jun. 1915. n. 24. p. 1.  
297BAT.Gritos de Dor – Bello Horizonte. A Estrella Polar. Diamantina, 27 Jun. 1915. n. 26. p. 1 
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instructiva, um manancial onde se bebem conhecimentos e civilisação; mas no caso 

contrario os mãos resultados não se fazem esperar”298. Conferindo novamente o 

aspecto instrutivo e civilizador do teatro, e ressaltando o respeito que deveria ser 

mantido para com a religião.  

 

Na semana seguinte os elogios à companhia Alzira Leão se mantiveram. 

“Continue a Companhia a respeitar a moralidade e a nossas santas crenças e terá 

sempre os nossos applausos, pois é do nosso dever fazer justiça louvando o bem e 

verberando o mal”299. Os elogios demonstravam, no entanto, a atenção que os 

responsáveis pela comissão de censura estavam tendo com as peças, alertando 

para não cometerem “deslizes”.   

 

A companhia Alzira Leão não teve uma regularidade de dias para se 

apresentar no teatro. Na primeira semana apresentou-se no sábado e domingo. Na 

segunda semana, na terça-feira, sexta-feira e domingo, apresentação esta que 

“arrancou lagrimas a muita gente” pela “execução tão cabal” e boa representação 

dos atores, do drama italiano, Lavra do Distincto de Theobaldo Ciconi300. Na terceira 

semana a companhia teve apresentação na quarta-feira, 21 de julho, tendo 

reapresentado o drama, a pedido do público, “A Morgadinha de Valfor”, escrita por 

Pinheiro Chagas. As demais apresentações foram realizadas, em sua maioria, aos 

finais de semana. Mas nem todas as apresentações agradaram ao clero presente, 

sendo noticiado no jornal A Estrella Polar: 

 

A Mentira celebre episodio dramático em que a atriz Alzira Leão teve um de 
sua mais notáveis creações, esteve explendido, arrebatando a plateia e 
provocando calorosos applausos, mas... na hilariante comedia Alegrias do 
Lar, notamos laivos pronograhico, não obstante serem velado, que não 
devem ser reproduzidos para não desmentirem o conceito que temos feito 
da companhia. 
O Voluntario de Cuba bellissimo drama original hespanchol de Lope de 
Veja, levando á scena em beneficio da actris Joanna C, de Sousa, logrou 
alcançar sucesso; porem, muito mais agradaria á platéa se fosse mudado 
aquelle palavrão que tão mal sôa aos ouvidos, por outro equivalente301. 

 
 

                                                           
298 BAT. Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 18 Jul. 1915. n. 29. p. 3. 
299 BAT. Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 25 Jul. 1915. n. 30. p. 2. 
300Ibid. 
301 BAT. Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 1º Ago. 1915. n. 31. p. 3. Grifos meus. 
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Nestes primeiros “deslizes” da companhia, o jornal tratou de alertar para 

que não voltasse a acontecer e ficou mais atento às demais apresentações do 

grupo, principalmente na representação do drama “O Conde de Monte Cristo”. A 

companhia foi elogiada, no entanto, pela modificação feita na peça, retirando as 

“partes inconvenientes e exhibindo somente o que podia ser assistido por uma 

plateia que presa a moral e as suas crenças”302. 

 

Mas, no espetáculo de quinta feira, 12 de agosto, os atores utilizaram 

roupas próprias de sacristãos, o que ofendeu ao clero local e o jornal católico 

publicou nota protestando contra a companhia, não aconselhando mais a 

comunidade a participar das apresentações. Após esse acontecimento, não houve 

mais publicações sobre a companhia no A Estrella Polar.  

 

Em 1918, o jornal Pão de Santo Antônio, outro periódico local que era de 

caráter católico mas, diferente do A Estrella Polar, não pertencia ao clero, 

parabenizou o delegado de polícia pela atuação nos becos da cidade, que vinham 

se tornando lugares de prostituição. Aproveitou também para chamar a atenção do 

delegado para observar e se necessário proibir a exibição de filmes que “pelo seu 

enredo, expressão, ou forma, offendam o decoro e a moralidade publica”303.  

 

Apesar das censuras, o novo Teatro Santa Isabel continuava ativo. Em 

1921 a Santa Casa vendeu o teatro à Nemísio Leão, que promoveurécitas, operetas 

e peças teatrais em geral, apresentadas por artistas e companhias do Rio de Janeiro 

304.   

 

  

                                                           
302 BAT. Theatro. A Estrella Polar. Diamantina, 08 Ago. 1915. n. 32. p. 3.  
303 BPLB. Bôa Auctoridade. Pão De Santo Antonio. Diamantina, 21 Jul. 1918. n. 16. p. 2. 
304MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história do garimpo de diamantes nas 

Minas Gerais (século XIX) – 1 ed. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014. PEREIRA, Célio Hugo 
Alves. Efemérides – do Arraial do Tejuco a Diamantina.– Belo Horizonte: Edições C.L.A., 2007.  
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3 PELAS RUAS E PARQUES DO EMPÓRIO DO NORTE 

 

 

Locais onde o verde das árvores e os sons das orquestras davam à seus 

frequentadores o aspecto smart aos pontos de encontro entre as famílias. “Parques 

e jardins eram vistos pelos defensores da “civilização” como espaços primordiais 

para a vivência (e difusão) de uma civilidade moderna e apropriada” 305. Fossem 

particulares ou públicos, os articulistas dos periódicos locais entendiam que aqueles 

espaços deveriam preencher as tardes de domingo da sociedade. 

 

As famílias da elite diamantinense quiseram também ampliar essas 

opções desses espaços ao ar livre e com presença de bandas de música, 

organizando piqueniques na região periférica da cidade na década de 1910.  

 

 

3.1 O High-Life Jardim 

 

 

Quinta feira passada inaugurou-se, na parte interna, contiguo ao Cinema-
Pathé, o Jardim High-Life, primorosamente arranjado e caprichosamente 
mobiliado, com um coreto para retretas, abundante illuminação, e bem 
sortida dependencia de boas bebidas306. 
 

 

Como descrito anteriormente, o jardim High-Life foi inaugurado em março 

de 1909, em anexo ao cinema Pathé. Os redatores do A Estrella Polar celebraram 

essa iniciativa: para eles os empresários do cinema “acabam de prestar mais um 

bello serviço á Diamantina, dando-lhe esse ponto de reunião, onde deliciosamente 

passam algum tempo de lazer, após as fadigas do laborioso luctar diurno, e ao 

abrigo da bôa ordem social”307 .  

 
 

...de uma comodidade oriental, a satisfazer os mais exigentes. Em um 
jardim a moderna, profusamente iluminado, quem quiser pode entrar, 
instalar-se commodamente a uma mesinha elegante e saborear à vontade 

                                                           
305 GOODWIN Jr., James William.Cidades De Papel: IMPRENSA, PROGRESSO E TRADIÇÃO: 
Diamantina e Juiz de Fora, MG (1884-1914). Belo Horizonte, Fino Traço, 2015. p.167. 
306 BAT. Jardim High-Life. A Estrella Polar. Diamantina, 10 Mar. 1909. n. 12. p. 2.  
307Ibid. 
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(mediante aquella chave magica que abre todas as portas deste mundo) um 
copo de pura e confortavel Teutonia, a coisa que mais se deseja nestes dias 
de calma e calor asphixiante, tudo isso ao som de animada e harmoniosa 
orchestra, que lá se achará todas as noites. É um paraizo terrestre. [...] e 
Diamantina, é incontestavelmente a cidade mais smart de todo o norte de 
Minas308.  

 

O dinheiro é mencionado como a chave mágica que abre todas as portas 

do mundo, e é repetido no anuncio que convida a comunidade a ir ao cinema, 

“dinheiro na carteira e [...] zás para o cinema! Para o High-Life!.” A Teutonia era uma 

cerveja da cervejaria Carioca, Brahma e foi distribuído, gratuitamente, um copo para 

cada pessoa que participou da inauguração 309. No mês seguinte, além da Teutonia, 

a empresa passou a ofertar também a cerveja Tijucana, produzida em Diamantina 

por um alemão310 e, no ano seguinte a Cerveja Tivoli,da Companhia Paulista, 

Antarctica311. 

 

As menções à cidade mais smart do norte de Minas, à cidade culta, 

revelam a visão que os redatores tinham de Diamantina como Centro do Norte de 

Minas, e no contexto do cinema, o coloca em posição privilegiada de divertimentos 

na cidade. No final da apresentação do folhetim distribuído pela empresa, é 

transcrito um dito latino, em latim e depois traduzido, que diz “é licito a todo mundo 

divertir-se honestamente”, ou seja, o cinema e toda a sua estrutura de jardins, bares, 

é uma diversão permitida e honesta, e portanto, todos deveriam dele usufruir.  

 

O Jardim contava em sua estrutura com um coreto, onde as bandas 

faziam seus números musicais. Na noite de inauguração, a banda do 3º Batalhão de 

Polícia foi a responsável pela música e o público se fez presente em “grande 

numero”312. Notou-se “grande concurrencia de senhoras, senhoritas e cavalheiros 

que com animação davam a nota smart da festa”313. Em maio é publicada uma 

crônica no periódico A Idea Nova, a fim de chamar a atenção para a oferta de 

divertimentos que a cidade tinha a oferecer naquele momento.  

 

                                                           
308 BAT. Jardim High-Life. A Estrella Polar. Diamantina, 10 Mar. 1909. n. 12. p. 2. 
309 BAT. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina. 28 Mar. 1909. n. 155. p. 1 
310 BAT. A Idea Nova. Diamantina, 25 abr. 1909. n. 159. p. 1.  
311 BPLB. Cinema Pathé. A Idea Nova. Diamantina. 20 Nov. 1910. n. 241. p. 1 
312 BAT. Cinema Pathé. O Norte. Diamantina, 03 Abr. 1909. n. 14. p. 2. 
313 BAT. Higt-Life Jardim. O Norte. Diamantina, 03 Abr. 1909. n. 14. p. 2. 
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Ora, esta semana não tem sido, ou melhor, não foi das mais férteis em 
diversões, em smartismo, nem coisa alguma. 
O Cinema lá vae como sempre, frequentado. 
O High Life, pela mesma forma, continua a dar nota chic da rua do 
Comercio. 
O mez de Maria constitue a nota smart da religião da terra. 
[...] 
O bairro da Luz não é mais o Guinda, como diziam os diamantinenses. 
Aquillo por lá já está civilisado e até smart. 

ARMANDO SYLVIO314. 

 

Foi inicialmente colocado que a oferta de diversão não esteve da mais 

fértil e logo em seguida se descreve a presença de público no cinema, no jardim 

High-Life e principalmente nas comemorações do mês de Maria315 celebrado na 

Igreja da Luz, região periférica da cidade naquele período. Assinado por Armando 

Silvio, de quem não foram encontradas referência a respeito, este aponta o Bairro da 

Luz como civilizado e “até” smart, acompanhando o discurso da cidade civilizada 

muito presente nos periódicos locais. O bairro da Luz, localizado pouco a cima da 

Santa Casa de Caridade, região mais afastada do grande centro, foi um dos 

diversos bairros que surgiram em Diamantina no início do século XX, em 

consequência da proximidade com o Seminário do Sagrado Coração e 

posteriormente desenvolvido com a chegada da ferrovia, ambos localizados na parte 

alta da cidade.  

 

Nos últimos meses do ano, devido à maior incidência de chuvas, os 

concertos musicais que ocorriam nas quintas-feiras foram cancelados, até que 

melhorias no local fossem realizadas. Nota específica sobre o High-Life Jardim foi 

novamente encontrada em setembro do ano seguinte, tendo durante esse período 

anúncios mais genéricos, destacando exclusivamente o cinema Pathé como centro 

de diversão.  

 

A publicação de setembro de 1910 do A Ideia Nova sobre o Jardim High-

Life e também sobre o Parque Municipal, revela que a falta de notícias sobre o High-

Life se devia ao fato da pouca participação popular neste local, em especial da falta 

de utilização pelas mulheres da cidade. O jornal destaca o valor que tem para as 

                                                           
314 BAT. AYLVIO, Armando. Chronica. In: A Idea Nova. Diamantina, 23 Maio 1909. n. 163. p. 1.  
315 O mês de Maria, celebrado durante todo o mês de maio, tinha como característica as missas 
diárias, com ornamentação das igrejas, presença de bandas musicais e do coral de moças, 
conhecidas como Filhas de Maria. Estas eram responsáveis por organizar as festas. Conforme as 
diversas notícias sobre o mês de Maria presentes nos jornais analisado nesta pesquisa.  
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famílias de uma cidade civilizada um local de encontro, que permita passar horas 

conversando e ouvindo um variado repertório musical. Porém, 

 

salvo raras excepções, parece que as senhoras detestam essas reuniões, 
não sabendo que é nellas que uma moça se torna desembaraçada, capaz 
de sustentar uma prosa em qualquer assumpto, sem o acanhamento 
ridículo, que se nota muitas vezes quando estão num salão ou quando têm 
de tratar com pessoas de ceremonia316.  

 

Os espaços dos jardins, por serem menos formais e por caracterizarem-

se como local de diversão, permitiriam maior espontaneidade das senhoras e, 

consequentemente, as preparariam para situações formais. No entanto, a hipótese 

dada pelo articulista de que as senhoras detestam esses encontros não se 

confirmou, pois as mulheres estiveram presentes e foram responsáveis pela 

organização de soirées e bailes com finalidade do encontro entre os sexos, como 

será discutido nas páginas seguintes deste trabalho.Foi esclarecido ainda que os 

proprietários do High-Life retomariam os concertos às quintas-feiras, e para isso, 

haviam contratado “a excellente banda de musica Flor do Baile cujas execuções 

serão somente de peças escolhidas, por meio de instrumentos de cordas e alguns 

instrumentos de sopro leves”317. Era ainda intenção dos redatores noticiarem toda 

semana como foram as noites de quinta-feira no High-Life e listar quem foram as 

pessoas que se fizeram presentes.  

 

Na semana seguinte a esta publicação do A Idea Nova deveria ocorrer 

um concerto no Jardim na quinta-feira, porém, choveu no dia, ficando o  mesmo 

adiado para o domingo próximo318. Na quinta-feira, 12 de outubro, o jardim high-Life 

recebeu um público significativo, que preencheu todas as mesas do local até às dez 

horas da noite, quando a banda de música encerrou seus trabalhos. Os nomes e as 

características de dez senhoras que estiveram presentes foram listados, 

mencionando haver outras mais cujos nomes não se obteve.   

 

D. Flor de Miranda, trajando uma bellissima blusa azul clara, enfeitada com 
muita arte e de muito effeito, com uma saia escura; senhorinha Edesia 
Rabello, com uma elegante toilette branca; senhorinhas Badaró e Graziella 
de Souza Brandão, usavam magníficos vestidos leves; Odila Amarante, 
primando pelo penteado do cabelo e pela esplendida toilette clara; Quitio 

                                                           
316 BAT. High-Life. A Idea Nova. Diamantina, 25 Set. 1910. n. 233. p. 2. 
317Ibid. 
318 BAT. High-Life. A Idea Nova. Diamantina, 02 Out. 1910. n. 234. p. 2. 
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Tameirão e d. Negrinha Brant, com uns vestidos pretos, caprichosamente 
talhados; d. Julia Pimenta e sua irmã, Luiza Macedo, vestidas 
magnificamente de cor de palha; senhorinha Petite Matta, trazia um 
bellissimo manteau japonez cor de rosa e branco sobre umas saia de 
mesma cor319.  

 

Pelas vestimentas, detalhes de tecido, dos enfeites e penteados, pode-se 

presumir que se tratavam de senhoras da alta sociedade diamantinense. Os 

sobrenomes também revelam serem de famílias da elite, como Matta, Macedo, 

Brant, entre outras.  

 

 

3.2 Domingo no Parque 

 

 

Em 1905, dentre os projetos de modernização da cidade de Diamantina 

estava a construção de um Parque Municipal. Este foi criado no espaço da já 

existente Praça Doutor Prado, próximo ao Teatro Santa Isabel, e inaugurado no final 

do referido ano. O projeto visava o ajardinamento do local. “A Diamantina ressentia-

se deste melhoramento, incontestavelmente necessário e útil, nem só ao seu 

aformoseamento mais ainda à hygiene publica”320. 

 

Durante o ano de 1906 ocorreram algumas retretas no parque, sem haver 

uma regularidade de apresentação das Bandas. Em 1908 o jornal A Idea Nova 

publicou uma nota em que alguns rapazes haviam pedido para que o jornal pedisse 

à Banda do 3º Batalhão da Polícia Militar que esta se apresentasse nos finais das 

tardes de domingo no Parque. “Nestas condições aquelle local torna-se-ia um centro 

sociável e de diversão para as famílias. Como o pedido é muito justo, esperamos ser 

atendidos pelo illustre sr. Capm. Delphino, a começar de hoje”321. 

 

 

 
 
 
 

                                                           
319 BAT. High-Life. A Idea Nova. Diamantina, 16 Out. 1910. n. 236. p. 2. 
320 BAT. Parque Municipal. O Jequitinhonha. 09 Out. 1905. n. 80. p. 1.  
321 BAT. Musica no Parque. A Idea Nova. Diamantina, 23 Ago. 1908. n. 124. p. 1.  
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Figura 12 - Parque Municipal 

 
 

 
 

Fonte: Autor desconhecido. Foto disponível em www.arraialdotijuco.blog.com.br 

 

Na edição seguinte o jornal noticiou que o pedido fora atendido, tendo a 

Banda Militar tocado das 16:30 às 18 horas, com presença de numerosas famílias. 

No entanto, alguns jovens não souberam se portar, quebrando galhos das árvores e 

arrancando flores dos jardins, sendo “preferível não haver mais a música naquele 

ponto”322, caso estes abusos não fossem coibidos pelos pais de família. O problema 

se manteve nos domingos seguintes.   

 

Ficamos envergonhados com o vandalismo e com a estupida selvageria de 
muitos populares: meninos sem educação que parece que tambem sem 
pais saltando e devastando a grama; pessoas grandes quebrando 
estupidamente os galhos de arvores... 
Nestas condições é melhor que a musica não toque mais n’aquelle ponto, 
para evitar a necessidade de trancafiar na cadeia esses vagabundos sem 
paes, sem educação, sem moral publica, sem respeito a sociedade323. 

 

                                                           
322 BAT. Musica no Parque. A Idea Nova. Diamantina, 30 Ago. 1908. n. 125. p. 1.  
323 BAT. Musica no Parque. A Idea Nova. Diamantina, 13 Set. 1908. n. 127. p. 2.  
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Foi acrescentado ainda que estes grupos de meninos fazem com que a 

cidade de Diamantina fique desmoralizada diante os seus visitantes. E indicou haver 

uma distinção na forma do discurso entre a “sociedade” e os “populares”, onde a 

primeira se referia a elite local, e os populares aos demais citadinos, “meninos sem 

educação”. 

 

Dois meses depois, o mesmo jornal publicou uma nota intitulada “O 

Domingo em Diamantina”, na qual lamenta a tristeza em que ficam as ruas a partir 

do meio dia aos domingos. Pela manhã ouve-se o tocar dos sinos, há missas em 

várias capelas e duas missas na Sé. Porém, à tarde, “só ha apparencia de vida nas 

casas de bebidas e jogo, porque à medida que uma cidade vai agonisando na 

miséria, o vicio vai crescendo e se alastrando”324. Nesse período havia o 

Restaurante e Bilhar na rua Francisco Sá (atual rua da Quitanda) e na Rua da 

Direita o Bar Diamantinense, todos os dois com estrutura de bilhares. E 

complementava dizendo que quem viu Diamantina na década de 1860 e em 1908, 

lamentava o movimento da cidade. É fato também, que neste período o Teatro 

Santa Isabel estava com limitações em sua programação, e não havia na cidade 

circo ou outra companhia itinerante que pudesse ocupar a população com algum 

outro divertimento.  

 

Somente em outubro do ano seguinte é que os concertos no Parque 

foram retomados. Havendo, no entanto, algumas limitações para que ocorresse a 

apresentação da banda, uma vez que se iniciava o período de chuvas.  

 

Em março o Parque Municipal, ou Jardim Municipal como também era 

chamado, foi entregue aos cuidados do Senhor João de Souza Neves, a fim de que 

o mantivesse mais conservado.  Contudo, ainda havia rapazes que iam até o jardim 

e arrancavam as flores e plantas. A medida tomada para tentar inibir estes jovens foi 

autorizar João Neves a anotar os nomes destes e repassar para os redatores do 

AIdea Nova, para que seus nomes e o nome dos seus pais fossem divulgados na 

seção intitulada “Meninos Sem Educação”, sendo destacado que “em toda parte do 

mundo, até na Africa, o povo sabe respeitar os parques”325.  

                                                           
324 BAT. O Domingo em Diamantina. A Idea Nova. Diamantina, 15 Nov. 1908. n. 136. p. 2. 
325 BAT. Parque Municipal. A Idea Nova. Diamantina. 18 Set. 1910 n. 232. p. 1. 
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Até o ano de 1911 há um volume significativo de publicações a respeito 

de concertos e retretas no Parque Municipal. Porém, a grande maioria tem o intuito 

de preparar a população para um possível concerto, caso não chova. E nas 

publicações seguintes, não são mencionados se ocorreram ou não. Em 1911, com 

exceção do High-Life Jardim que já foi apresentado anteriormente, concertos em 

outros locais começam a ser publicados com mais frequência. Foi o caso das 

apresentações da “Doutora Giuliêta Dionesi, especialista em violino, formada em 

musica pelo Conservatorio de Milão” dada no salão da União Operária Beneficente 

no domingo, 12 de fevereiro, e no sábado, 17, e do baile realizado no Hotel do 

Commercio, por seu proprietário no dia 20 do mesmo mês326. 

 

Em 20 de agosto de 1911 foi noticiado que “a começar de hoje a banda 

militar dará retretas aos domingos, no parque, e ás quinta-feiras no Largo do 

Conselheiro Matta Machado, das 5 às 7 horas da tarde”327. O Largo do Conselho 

Matta Machado, antigo Largo da Intendência, localizava-se ao lado da Igreja da Sé.  

 

Pelos noticiários subsequentes, as retretas começaram a funcionar de 

fato com regularidade nos domingos e quintas-feiras, havendo participação do 

público. “Para maior comodidade das famílias o sr. Agente Executivo, Coronel 

Augusto Caldeira, mandou construir para collocar naquelle jardim [no Parque 

Municipal] mais doze bancos, alguns dos quaes já se acham prontos”328 . 

 

Nas três semanas seguintes ocorreram as retretas, iniciando sempre às 

17 horas e com programas de músicas composto por Dobrados, Valsas, Mazurcas, 

Polcas, Tangos e Ouvertures, na sua maioria de composição dos próprios músicos 

diamantinenses, tendo também a execução de músicas e hinos americanos.  Com 

duração entre duas e duas horas e meia. No entanto, apesar da regularidade e da 

maior participação do público, as reclamações sobre a manutenção do jardim 

continuavam.  

 
Este povo de Diamantina é incorrigível! Tantas vezes temos reclamado 
contra os estragos feitos no jardim publico e ...estamos clamando no 
deserto. 

                                                           
326 BAT. Bailes. A Idea Nova. Diamantina. 19 Fev. 1911 n. 254. p. 2. 
327 BAT. Parque Municipal. A Idea Nova. Diamantina. 20 Ago.1911 n. 280. p. 2. 
328 BAT. Musica no Parque. A Idea Nova. Diamantina. 27 Ago. n. 281. p. 2. 
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Convem que o correcto delegado de policia mande todos os domingos, na 
hora de retreta, uns tres soldados que fiquem percorrendo o parque e 
chamando á ordem os meninos e as outras pessôas que se divertem em 
estragar as plantas e as flores. 
Essa providencia, inútil em cidades educadas, é necessaria em 
Diamantina329. 

 

Novamente foi mencionada a necessidade de intervenção em Diamantina, 

apesar de esta ser uma cidade educada, uma cidade que se caracteriza como 

moderna, civilizada, estando à frente das demais do norte de Minas. Foi destacado 

também que a presença das famílias se fez em número maior que nos demais 

domingos. 

 

Com a regular atuação da Banda Militar nos concertos Públicos, esta 

vinha publicando desde setembro os valores da contratação dos seus serviços, uma 

vez que esta já participava frequentemente da abertura das apresentações no 

Teatro Santa Isabel, nas comemorações de aniversário de alguma empresa ou 

associação, entre outros.  

 

Tabela 2 - Preços da Banda Militar em 1911 

 

3º Batalhão 
Terceiro Batalhão da Brigada Policial do Estado de Minas Gerais 

Tabela de preços que deve ser observada para os toques que a banda de musica deste Batalhão 
tiver de fazer em festejos particulares que for tractada. 

Tocadas em espectaculos, nos theatros ou em circulo de cavalinhos, por noite. 100$000 

Somente até começar o espectaculo 50$000 

Uma passeata pelas ruas 80$000 

Acompanhamento de enterros 80$000 

Tocada na Estação durante a chegada de um trem 100$000 

Durante a exposição 100$000 

Um baile tocando toda a banda 150$000 

Não tomando parte toda a banda, cada musico 10$000 

Tocadas em carnaval, cada tarde 100$000 

Uma procissão 80$000 

Em porta de Igreja 50$000 

Idem durante uma missa resada 50$000 

Uma manifestação 50$000 

Retretas particulares 100$000 

Tocadas em espectaculos de touradas 100$000 

Idem em banquete 100$000 

Fóra da sede, correndo as despesas por conta de quem contratar, cada dia 60$000 

 
Fonte: BAT. LIMA, A. F. Seção Livre. In:A Ideia Nova. Diamantina, 15 Out. 1911. n. 288. p.3. 

 

                                                           
329 BAT. Parque Municipal. A Idea Nova. Diamantina. 17 Set. n. 284. p. 2. 
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Pela tabela, é possível se ter uma noção melhor sobre os eventos que 

ocorriam na cidade em que as bandas eram solicitadas. Como no carnaval, 

procissões, enterros, festas particulares e espetáculos de diferentes gêneros, 

havendo também a contratação da banda para outras cidades do entorno de 

Diamantina. Os preços variavam conforme o evento, sendo os mais elevados, os de 

espetáculos com público pagante, festas particulares ou os que exigiam 

deslocamento.  

 

Entre os meses de setembro e outubro de 1911 o programa de músicas 

pouco variou, mantendo na maioria das retretas de domingo a abertura com o 

Dobrado pelo músico João Victor Foreaux. Também começou a se apresentar no 

Parque a Orquestra Flôr do Baile, estendendo o tempo de demonstrações musicais 

no Parque Municipal.  

 

Ainda no mês de outubro outro Jardim foi inaugurado na cidade, o Jardim 

Rhenania, com funcionamento semelhante ao High-Life Jardim, que nesse momento 

funcionava entre as quintas-feiras e domingos. O jardim Rhenania se localizava na 

região central da cidade, próximo ao cinema Pathé e ao High-Life Jardim. Era de 

propriedade do Senhor Braier & Companhia. Com poucas semanas de 

funcionamento, os jornais já o anunciavam como “um dos centros mais smarts de 

Diamantina é inquestionavelmente o Jardim Rhenania”, onde “dia a dia vai 

crescendo o numero dos habitués d’aquelle atrahente e bucólico jardim”330. Cada 

novo local de divertimento na cidade era tido como “o ponto smart” ou “centro de 

diversões” nos anúncios dos periódicos, expressões comuns de serem utilizadas na 

época, mas que, no caso específico de Diamantina, eram empregadas a fim de 

destacar a cidade frente ao norte de Minas, sendo esta não apenas o centro 

comercial da região, mas também o centro dos modernos e úteis divertimentos. 

 

Além da utilização desses espaços para o divertimento, outros locais 

também eram utilizados esporadicamente para eventos públicos, como por exemplo, 

o salão da União Operária Beneficente e o salão da Câmara Municipal.  

 

                                                           
330 BAT. Jardim Rhenania. A Idea Nova. Diamantina, 05 Nov. 1911. n. 291. p. 2. 
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No mês de dezembro de 1911 foi anunciada a pretensão de ser instalado 

na cidade um novo espaço de divertimento.  

 
Consta-nos que um grupo de capitalistas de uma cidade visinha pretende 
estabelecer brevemente em Diamantina um moderno e luxuoso rinkde 
patinação. 
É uma diversão agradabilíssima e mais um elemento de progresso para a 
nossa cidade 331. 

 

Mais um divertimento símbolo do progresso seria instalado na cidade, 

porém nas edições seguintes dos jornais, não foram encontradas informações a 

respeito do rinque de patinação. Nesta mesma edição é feito um pedido ao major da 

Banda Militar para que o programa das músicas seja modificado, a fim de que haja 

intervalos mais curtos.  

 

Em 1913 as reclamações referentes à manutenção do Jardim Municipal 

voltaram às páginas dos jornais. Com o título de “Civilisados”, A Estrella Polar 

lamentou que, durante as tardes fosse necessário que a praça estivesse vigiada por 

guardas a fim de impedir que as flores fossem retiradas, e que se cada um que ali 

for quiser retirar uma flor, seria “asneira isso de jardins públicos”332. 

 

No mês seguinte, os frequentadores do parque queixaram-se da ausência 

das retretas de domingo. “E não deixam de ter razão os reclamantes, porque era a 

música que quebrava com suas harmoniosas notas, a monotonia e tristeza 

peculiares dos domingos em Diamantina”333. As queixas parecem ter sido atendidas, 

uma vez que, em outubro, foi publicada uma nota elogiando o trabalho do zelador do 

Parque, por mantê-lo sempre limpo e com plantas estercadas que dão aos 

“habitués” das retretas de domingo, um perfume floral334.  

 

A partir de 1913 o volume das fontes analisadas nessa pesquisa começa 

a diminuir, o que consequentemente impede que maiores detalhes sobre a 

regularidade dessas retretas possam ser mensurados. Em 1917, A Voz do Norte 

publicou uma nota intitulada “Pelo Parque”, a qual segue transcrita. 

                                                           
331 BAT. Concerto Musical. A Idea Nova. Diamantina, 03 Dez. 1911. n. 295. P. 1. 
332 BAT. Civilisados. A Estrella Polar. Diamantina, 23 Fev. 1913. n. 8. p.2.  
333 BAT. Concerto. O Piruruca. Diamantina,14 Mar . 1913. n. 4. p.1. 
334 BAT. Parque. A Estrella Polar. Diamantina, 10 Out. 1913. n. 41. p.2. 
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Domingo, dia claro, foi nossa cidade beijada pelo excessivo calor dos raios 
luminosos de Mithra fugindo ao calor do centro da cidade, fomos ter ao 
parque em busca de sombras que nos evitassem o empertinente sol que 
banha nossas campinas com seus calóricos raios. Lá nos deixamos ficar até 
as 4 horas da tarde, hora em que chega ao parque a banda do 3º batalhão, 
para fazer suas costumeiras execuções que constaram de dobrados, 
ouvertures e lacônicas valsas cujos rythmos bem so confundiram com o 
aspecto triste de nosso jardim publico. 
Enquanto ouvíamos uma das peças, executadas, prestávamos attenção, 
nos despreocupados rapazes, que volteando em torno dos canteiros, 
cruzavam com senhoritas, fogozos olhares que exprimiam alguma cousa 
que não o prazer momumentaneo de notações. 
As senhoritas que não passeavam, ficavam se quedas, como nos ficamos, á 

sombra das arvores copadas que ornavam nosso parque. 
De momento a momento passam os predilectos e um sorriso meio 
significativo transparece-lhes nos lábios, nada mais é preciso; amam se e 
ocultam seus sentimentos como se fossem thesouros; temem naturalmente 
uma violação de segredos que pode perfeitamente embargar-lhes os 
passos. 
Em um banquinho, sob frondozas arvores ás sentaram-se duas moiçolas, e 
dentre ellas mile X....faz um signal no poeta....M que manso como um 
cordeirinho chega e recebe umas violetas lilazes enfechadas de tristeza... 
335. 

 

A crônica publicada traz vários elementos dos acontecimentos do parque, 

tendo um ponto de vista de que este era um local triste, apesar das árvores que 

proporcionavam sombras, das flores do jardim, da presença de demais pessoas e da 

música tocada pela banda Militar. Revela também que o programa de músicas se 

manteve, tendo as polcas, as valsas e as ouvertures. Demonstra ser um local em 

que os jovens iam paquerar, trocar olhares e sorrisos.  

 
 

3.3 Entre Becos e Serras 
 

 
 
Ouvem-se gritos aguardentados, o arrular de flautas, o som plangente dos 
violões, decomposturas do arrieiro, o mastigar fanhoso da sanfona, modas, 
lundus, cantigas de Reis, e ais doloridos de quem não sente muito acatada 
a sua integridade physica. 
Seria bom que o sr. Capm. Gasparino mandasse para lá um regente, que, 
com a sua batuta, moderasse os ardores dessa infernal orchestra 336. 

 

O trecho acima foi reportado pelo jornal A Idea Nova em 1906, na seção 

de queixas e reclamações, denunciando os encontros musicais que aconteciam nas 

noites da antiga Rua Santos Dumont, atual Beco da Tecla, região central de 

Diamantina. Os gritos dos que haviam consumido cachaça misturavam-se aos sons 

                                                           
335 BAT. Pelo Parque. A Voz Do Norte. Diamantina, 22 Jul. 1917. n. 4. p. 3.  
336 BAT. Queixas e Reclamações. A Idea Nova. Diamantina, 29 Abr. 1906. n. 3. p. 3. 
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da sanfona, dos batuques e das cantigas. Uma parte da comunidade fizera dali seu 

espaço de divertimento que incomodava quem por ali vivia e gostaria de dormir.  

 

Ciro Arno, em suas memórias, descreve o encontro de amigos na quinta-

feira de carnaval do ano de 1895 em uma casa no Beco da Tecla que servia 

bebidas, que, pela descrição, remate à mesma denunciada pelo A Idea Nova onze 

anos mais tarde. 

 
Numa casa baixa, no beco da Tecla, à esquerda de quem vem da praça 
Barão de Guaicuí, residiam nessa época, com numerosa família, o Sr. José 
Eleutério Queiroz do Amaral, velhinho baixo, de óculos azuis, quase cégo, e 
sua esposa, D. Maria. Esta matrona, a verdadeira cabeça do casal, 
mantinha no interior da residência, sem que de fora se percebesse, um 
armazém de secos e molhados, onde se encontravam as bebidas e 
conservas mais finas, ponto de reunião preferido por vários cavalheiros e 
rapazes de Diamantina 337.  

 

A referência a Dona Maria, matrona da casa, revela o papel que as 

mulheres assumiam, de administradoras do lar e da família. Foi mencionado que 

esse armazém era a fonte de renda da família, e que o José Eleutério, às vezes, 

publicava crônicas nos jornais locais.  

 

Após a denúncia, na edição do mês seguinte do mesmo jornal, foi 

publicado um anúncio irônico de inauguração de um gramofone no Beco da Tecla 

em que se descreve os estilos musicais que (não) seriam reproduzidos. 

 

Ouçam: Lindas e variadas modinhas brasileiras, acompanhadas ao som 
plangente de afinados violões. 
Variemos: Um grupo de cantores emitte sons roucos e cavernosos, á guisa 
de modinhas brasileiras, acompanhadas ainda as som plangente de 
afinados violões. 
Agora: Canticos sacros, entoados em latim macarrônico, em homenagem 
ao Deus Baccho. 
Não percam: O pittoresco sapatear de ferrado batuque. 
Deleitem-se com: Bellissimas peças, executadas brilhantemente por 
estrepitosa orchestra de um bando de serenatistas. 
Tapem os ouvidos: Á infernal vaia aos cantores desafinados. 
E finalmente apreciem o seguinte dialogo: 
_ (um que julgou justas as nossas Queixas e Reclamações do nº 3).- Olha a 
Idea Nova. 
_ (outro mais ousado e mais egoísta) – Que me importa a Idea Nova... eu 
sò me importo comigo...338. 

 

                                                           
337 BAT. Arquivo Ciro Arno. Memorias De Um Estudante. 2 ed. 1885-1906. Manuscrito. p.34. 
338 BAT. Grammophone. A Idea Nova. Diamantina, 13 Maio 1906. n. 5. p. 3. 
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Outro local que fornecia uma variedade de produtos, entre conservas, 

queijos, salames, frutos do mar, vinhos importados da França e Portugal, fumos e 

charutos era o Bar Diamantinense (figura 13), localizado na Rua Direita. O bar 

oferecia ainda dois bilhares para entreter os frequentadores. Em 1910, outro espaço 

destinado ao bilhar foi mencionado como o mais smart local de divertimento. 

Localizado na Praça Correa Rabello, o Bilhar-Club possuía espaço para leitura e um 

restaurante com bebidas finas e refrescos 339; era intenção dos proprietários a 

apresentação de bandas de músicas aos domingos e feriados.   

 

 

Figura 13 - Bar Diamantinense 

 
 

 
 

Fonte: BAT. Ao Bar Diamantinense. A Idea Nova. Diamantina, 27, Maio 1906. n.7. p. 4. 

                                                           
339 BAT. Bilhar-Club A Idea Nova. Diamantina, 09 Jan. 1910. n. 196. p. 1. 
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Nesses ambientes de divertimento com jogos e bebidas, discussões e 

brigas estavam propensos a ocorrer. Foi o que aconteceu em uma noite no Bar 

Diamantinense, entre Claudio Ribeiro de Almeida e o farmacêutico Francisco José 

de Vasconcelos Lessa, ambos mencionados pelo O Jequitinhonha como amigos dos 

redatores e de famílias ilustres de Diamantina. Após discussão Claudio esfaqueou 

ao Francisco José, ao lado direito do tórax, este ficou de cama por alguns dias. 

Claudio se entregou à polícia 340.  

 

Além da presença dos bares e dos bilhares na cidade, grupos de rapazes 

e moças se juntavam na formação de clubes dançantes e de grêmios literários. Em 

novembro de 1907 foi criado o Clube Dançante Diamantinense, tendo a casa de 

Edmundo Horta como local das soirées como eram chamadas as reuniões. Cada 

sócio poderia levar sua família e convidar outras. O primeiro encontro começou às 

sete horas da noite e estava previsto para acabar à uma hora da manhã. Sobre suas 

realizações, foi anunciado que “a concurrencia da elite diamantinense nas duas 

partidas, firmou de vez o nome dessa sociedade, indispensável em um centro culto 

como é o nosso” 341 e fazendo época no meio social da cidade. O Clube Dançante 

Diamantina era composto, portanto, pela elite local, e a iniciativa foi tida como de 

importância para uma cidade culta e de referência para as demais.  

 

Não foram encontradas outras fontes que mencionassem a continuidade 

do clube. No entanto, a partir de 1910 outras soirées foram organizadas na cidade 

ficando sob a responsabilidade dos rapazes a organização de algumas delas, e em 

outras, a organização era incumbida às mulheres. “Consta-nos que haverá no 

proximo dia 7 do corrente, um grande baile, que o nosso Bello Sexo está 

promovendo há dias para offerecer aos rapazes. Esperamos que não fiquem só no 

primeiro e que para isso... you will not forget the boys”342. A frase em inglês, 

destacando que não se esqueça dos rapazes, tem o intuito de promover o baile à 

elite local, utilizado como meio de caracterizar o divertimento como algo moderno, 

presentes nas sociedades estadunidenses.  

 

                                                           
340 BAT. Lamentavel. O Jequitinhonha. Diamantina, 10 Fev. 1905. n. 52. p. 2. 
341 BAT. Festas e Diversões. A Idea Nova. Diamantina, 08 Dez. 1907. n. 87. p. 2. Grifos meus. 
342 BAT. Vida Social. A Idea Nova. Diamantina, 04 Set. 1910. n. 230. p. 2. 
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O baile foi realizado na residência de Gabriela Rabelo, onde tocaram-se 

valsas e polcas pela Banda de música do 3º Batalhão. Durou até às cinco horas da 

manhã. Às onze horas da noite foram distribuídos corações de papel vermelho onde 

se escreviam diferentes palavras, como “Amor, Amizade, Felicidade, Amo-te” 343, os 

pares de palavras determinavam o casal que iria dançar a próxima canção e outras 

brincadeiras desse tipo foram realizadas para as demais danças.  

 

Em 10 de dezembro seria a vez dos rapazes oferecer um baile dançante 

às moças, referidas nas páginas dos jornais como o “Bello Sexo”. O baile foi 

concorrido e contou com a presença da Banda de Música do 3º Batalhão. A banda 

do Batalhão também esteve presente no baile realizado em casa do major Francisco 

Pinheiro Costa, na ocasião de seu aniversário. O preço cobrado pela banda do 

Batalhão era de cem mil réis, o que indica que as famílias investiam nesses 

divertimentos particulares. Os espaços do Bilhar Club e do Hotel do Comércio, 

foram, durante o ano de 1912, locais onde se realizaram noites dançantes em 

Diamantina com a presença das bandas de música do Batalhão, Corinho e Flor do 

Baile 344.  

 

Na edição de número 269 do jornal A Idea Nova, sob o título “Diamantina 

Noturna”, é apresentada ao leitor uma crônica sobre a cidade a fim de demonstrar 

que esse era um lugar com diferentes opções de divertimentos e que em todas elas 

havia movimento de pessoas. É apresentado Marcos, que há trinta anos não ia a 

Diamantina, sua cidade natal. Em um passeio pelas ruas da cidade num sábado à 

noite ele se depara com a iluminação à luz elétrica, o movimento de moças e 

rapazes na Praça Luiz Resende, o Bilhares do Comercio oferecendo empadas de 

camarão, o cinema Pathé ocupado por senhoritas, entre outros locais que foram 

comparados à Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro 345. A menção ao camarão revela 

a diversidade de produtos que chegava à Diamantina. Em 1911 o transporte de 

cargas ainda era realizado por tropeiros, e o principal centro comercial de compras 

para a cidade era o Rio de Janeiro. Distância significativamente grande para o 

fornecimento desse alimento na época.  

 

                                                           
343 BAT. Baile. A Idea Nova. Diamantina, 18 Set. 1910. n. 232. p. 2. 
344 BAT. Soirées Dançantes. A Idea Nova. Diamantina, 14 Abr. 1912. n. 314. p. 2. 
345 BAT. Diamantina Nocturna. A Idea Nova. Diamantina, 04 Jun. 1911. n. 269. p.1. 
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Além dos bares, restaurantes e casas particulares, outro espaço utilizado 

pelos diamantinenses era a Lapa do Cláudio, localizado no bairro Rio Grande, região 

periférica da cidade. Esse local era destinado aos encontros para a realização de 

piqueniques. Por estar localizado em uma região periférica, ambiente bucólico e não 

rural, este era escolhido como outro local de divertimento de participação das 

principais família de Diamantina 346.   

 

Os piqueniques ocorreriam nas tardes de domingo e algumas vezes nas 

de quinta-feira. Alguns deles se estendiam para a casa de alguém, na realização de 

soirées que duravam até a manhã seguinte. Outros eram organizados de forma a 

contar com banda de música e grupo de teatro.  

 

Como havíamos noticiado, realisou-se no domingo passado, na Lapa do 
Claudio, um esplendido pic-nic ao qual compareceram numerosas 
senhoritas e cavalheiros da elite social de Diamantina. 
Reinaram grande alegria e enthusiasmo nas horas agradáveis que alli 
passaram ao som de excellente orchestra de um grupo de amadores desta 
cidade. 
As 6 horas dirigiram-se os convidados para o HOTEL HORTA, onde se 
realisou um magnifico baile com a banda militar, prolongando-se as danças 
até as tres horas da madrugada 347. 

 

Ciro Arno apresenta em seu caderno de memórias um dia de piquenique 

na Lapa do Claudio. Para sua organização era enviada uma lista para os 

convidados, os quais deveriam assinar frente ao prato que iriam oferecer para o 

encontro. Dentres as opções, havia pasteis, empadas, tutu de feijão com lingüiça, 

leitão assado, bolos, doces, frutas, água e bebidas como vinho, cerveja e cachaça. 

Parte da refeição era levada por eles, e o que compunha o jantar era levado às 16 

horas “em diversos tabuleiros por pretos e pretas”. A Banda do Batalhão estava 

presente, tocando valsas e sobrados. Dentre elas, havia uma que todos conheciam 

e cantavam junto: 

 

Perereca, perereca, perereca! 
Perereca é mulher de sapo! 348 

 

 
 

                                                           
346 BAT. Vida Social – Pic-Nic. A Idea Nova. Diamantina, 04 Set. 1910. n. 230. p. 2. 
347 BAT. Pic-Nic. A Idea Nova. Diamantina, 03 Set. 1911. n. 282. p. 3. 
348 BAT. Arquivo Ciro Arno. Memorias de um estudante. 2 ed. 1885-1906. Manuscrito. p. 175. 
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Figura 14 - Piquenique na Lapa do Cláudio 

 
 

 
 

Fonte: Foto Chichico Alkmim349 

 

 

Ainda conforme as anotações de Ciro Arno, nesse dia, último domingo de 

abril de 1910, após o jantar foi sugerido que escolhessem uma brincadeira. Ignácio 

Marcondes propôs adivinhações, pois segundo ele, “é a diversão em moda nos 

salões do Rio de Janeiro e de São Paulo”. Então ele e Vicente Torres tomaram 

frente na brincadeira para que os demais adivinhassem. Até mesmo essa 

brincadeira tinha o intuito de revelar o grau de conhecimento e instrução dos que ali 

estavam.  

 
Sendo mudo, não falando, 
Assim um amo é professor 
Por sinais ensina tudo, 
Mestre-escola superior, 
Mas só pode compreender 
A tão bom expositor 
Quem já tiver recebido 
Certa instrução anterior. 

                                                           
349 Foto Chicchico Alkmim. In: SOUZA, Flander de; ALKMIM, Verônica (Org.) O Olhar Eterno de 
Chichico Alkmim. Belo Horizonte: Editora B, 2005. p.79. 
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_ É livro! Respondeu Antenor Horta. _ Lembrei-me do exemplo da 
gramatica Latina de Sousa: _ Liber est magister mutus, o livro é um mestre 
mudo 350.  

 

O retorno ao centro da cidade era feito assim que começava o cair da 

noite. Quando havia banda de música, essa seguia acompanhando o grupo tocando 

músicas diversas.  

 

Os divertimentos representados nesse capítulo revelam uma participação 

ativa das elites diamantinenses e uma representatividade significativa de seus 

detalhes pelos periódicos.  

                                                           
350 BAT. Arquivo Ciro Arno. Memorias de um estudante. 2 ed. 1885-1906. Manuscrito. p. 176. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As considerações aqui apresentadas não são finais, à medida que este 

trabalho fundamentou-se nas representações dos divertimentos impressos nos 

periódicos da cidade de Diamantina num período temporal determinado, 1888 a 

1915. Outras abordagens são possíveis para se discutir os divertimentos em 

Diamantina que não apenas pelos periódicos aqui selecionados, como por outros ou 

por outras fontes complementares e/ou distintas.   

 

Outros divertimentos não foram aqui abordados, como por exemplo, as 

festas religiosas e o carnaval que também tiveram suas tradições abarcadas com os 

novos discursos de modernização e moralização e que também refletem 

singularidades da sociedade naquele período. Das quais prendendo me ater em 

outro trabalho.  

 

A elite política local, juntamente com os proprietários de lavras haviam se 

tornado empresários das fábricas, do comércio de distribuição, articulistas dos 

programas de desenvolvimento da cidade. Nesse contexto, os periódicos de 

circulação local e regional fundados na cidade se tornaram o principal veículo de 

difusão dos ideários modernistas que se pretendia ter na sociedade diamantinense. 

Discurso que permeou a forma do divertir-se, onde eram aceitas e difundidas 

práticas que atestassem o grau de civilidade, utilidade e instrução.  

 

Buscou-se, no entanto, entender quem eram os sujeitos envolvidos 

nesses discursos e a quem se destinavam. Atestando que a rede intelectual de 

difusão dos ideários modernizantes, em sua maioria, foi dirigida pela elite local, 

representada por acadêmicos e por líderes políticos, entre conservadores, liberais, 

republicanos e religiosos. 

 

Dentre o discurso reformador dos costumes, os divertimentos eram 

largamente recomendados desde que fossem “úteis ao espírito”. Nesse contexto, o 

teatro era indicado como o principal e mais moderno divertimento local nos anos 
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finais do século XIX até meados da década de 1900. O Teatro Santa Isabel era a 

escola dos costumes modernos, que deveria ser habitual à sociedade diamantinense 

civilizada.   

 

Os anos compreendidos entre 1888 e 1904 foram de maior 

representatividade das artes cênicas em Diamantina, com apresentações no prédio 

do Teatro Santa Isabel. O Governo Municipal esteve envolvido com as estruturas do 

teatro, elaborando leis que assegurassem a continuidade deste, e incentivando, por 

meio de financiamento, a criação de companhias na cidade.  

 

Entre as companhias itinerantes a Companhia Boldrini & Correa e a 

Companhia Coimbra, ocuparam significativamente as páginas dos jornais locais. A 

literatura francesa e portuguesa eram as principais representadas por eles, 

ensinando de forma divertidas os costumes europeus ao público. A moralidade 

católica era outra preocupação que tinham na escolha das peças, sendo 

representados, muitas vezes, dramas que relatavam a história de algum milagre. 

Retretas, revistas e algumas peças da história do Brasil eram apresentadas também. 

 

O público era envolvido com uma regularidade de apresentações, com 

espetáculos que variavam de quinta a domingo ao longo dos meses, chegando em 

certas épocas a apresentações quase que diárias, pela presença de três diferentes 

companhias na cidade no mesmo momento. A plateia se envolvia nos diferentes 

espetáculos manifestando seu agrado ou não com palmas, vaias e pedidos para que 

suas preferências musicais fossem atendidas.  A participação dessa se dava de 

diferentes modos, fosse dentro ou fora do teatro.As classes mais altas tinham 

destaque e o direcionamento das publicações, sendo os divertimentos uma das 

formasde reafirmação social. 

 

Os jovens diamantinenses subiram aos palcos, tendo entre 1896 e 1903 

uma atuação importante no teatro Santo Isabel. A Companhia Coimbra foi 

responsável pelos ensinamentos do segundo grupo de amadores que se formou na 

cidade, que logo quando esse despediu da cidade, trataram de reunir outros 

diamantinenses formando o Progresso da Mocidade. As escolas de Diamantina 

eram outro local a incentivar as artes cênicas, tento as professoras do ensino 
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primário a atenção em formar grupos que se apresentassem em casas, escolas e no 

próprio teatro sob diferentes motivações. Espetáculos eram oferecidos a fim de 

arrecadar verba para festividades religiosas, para as instituições de caridade local e 

apoio a algum artista para seguir viagem. 

 

Os espetáculos de mágica, bonecos, circos e as touradas eram as que 

mais tinham a participação do público, chamando atenção das autoridades locais. 

Os jornais apresentavam de forma mais modestas estes divertimentos, tendo uma 

atenção maior para os números de transformismo e ginástica, frente aos demais. As 

peças, no entanto, eram tidas como vazias, e com a simples função de divertir-se, 

não eram vistas como instrutivas e “civilizadoras”.  

 

A década de 1910 foi de melhorias no calçamento, mudança dos nomes 

das ruas, sistema de água e esgoto canalizados, instalação de luz elétrica, 

inauguração da ferrovia e modificações nos divertimentos na cidade. Inaugurado em 

1909, o cinema Pathé foi celebrado por substituir o teatro, sendo o divertimento mais 

smart da Diamantina. Este iniciou com exibições noturnas todos os dias da semana, 

ficando limitando entre quintas-feiras e domingos de 1910 à 1912, e retomando as 

seções diárias a partir de 1912, quando foi instalado o segundo cinema na cidade.  

 

O cinema era tido como local da sociabilidade da elite de Diamantina, 

centro das diversões na cidade. Sendo um local de reafirmação social na sociedade 

do início de século.  Filmes com passagens bíblicas eram exibidos com frequência 

no Cinema Pathé, o que muito agradava ao clero local que, naquele momento tinha 

as atenções voltadas à moralização dos costumes na cidade. Com a instalação do 

Cinema Ideal, que tinha como foco filmes livres, que ao ver do catolicismo trazia 

cenas “pornográfica”, a redação do A Estrella Polar iniciou uma série de publicações 

que vão contra a presença da sociedade nesse cinema. O cinema Pathé passa a ter 

os elogios no periódico católico, enquanto que o Ideal, quando mencionado era de 

maneira recriminatória. No entanto, este seguiu exibindo diariamente suas fitas. 

 

A censura do catolicismo com o cinema continuou ativa nos anos 

seguintes, tendo como alvo além do cinema Ideal, o Cinema Teatro. Apresentações 
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que remetiam ao clero e à religiosidade, caso houvesse um mínimo de deboche, 

eram fortemente censuradas e a companhia deixava de ser recomendada pelo jornal 

católico A Estrella Polar.  

 

Os bailes, saraus, retretas foram outro gênero de divertimento praticado 

pela elite local, em especial na última década englobada por este estudo. O High-

Life Jardim inicialmente com apresentações diárias de banda de música, chega ao 

último ano de seu funcionamento com bandas apenas aos domingos. Sua utilização 

pelo público se deu de modo mais frequente com a campanha por esse tipo de 

divertimento iniciada com A Idea Nova, que questionou a ausência de famílias nesse 

espaço e anunciou que os presentes no High-Life Jardim teriam os nomes 

mencionados no jornal.  

 

O Parque Municipal, construído nos primeiros anos do século XX, no 

Largo da Cavalhada Velha, foi utilizado no final da mesma década, com a 

regularidade de apresentação da banda de música do batalhão. Muitas reclamações 

foram feitas sobre os maus usos dos “não civilizados”.  

 

Os saraus organizados nas casas das famílias mais nobres da cidade 

ganham destaque nos jornais. Realizados a qualquer dia da semana, tinham hora 

para começar, mas não para acabar. Os encontros de rapazes e moças eram 

formalizados, anunciados e depois descritos nos jornais locais. A lapa do Cláudio foi 

outro espaço utilizado por essa elite moderna para realizar seus piqueniques, tendo 

por vezes a presença de bandas e de grupos teatrais. 

 

O projeto de modernização e civilização dos costumes iniciados pela elite 

diamantinense na década final do século XIX conseguiu reunir uma variedade de 

práticas de divertimentos, embora muitos ainda se queixassem de não haver 

diversão na cidade. Na década de 1910, as representações dos divertimentos 

deixam claras as intenções de que fossem praticados pela elite que se pronunciava 

civilizada, frente aos demais grupos da população diamantinense.  

 

A efetiva participação da mulher nos divertimentos é algo que surpreende, 

por se tratar de uma sociedade em que os ideais de família e mulher eram 
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constantemente tratados, principalmente pela Diocese local. Algumas chegaram a 

fazer parte do corpo de editores dos jornais locais, estiveram ativamente presente 

nos grupos de teatro amadores, sendo destaque nas apresentações, e organizavam 

saraus que tinham como finalidade o encontro dos gêneros. 

 

As bandas de músicas eram as que mais se apresentavam na cidade, no 

entanto, os jornais as destacaram a partir das retretas iniciadas nos parques da 

cidade.  

 

Reunindo de forma descritiva e crítica as representações que os homens 

de imprensa deixaram sobre Diamantina no final do século XIX e início do século 

XX, este estudo revelou singularidades e formas de sociabilidades específicas das 

elites diamantinense, contribuindo com a historiografia das diversões da virada do 

século.  

 

As representatividades levantadas neste trabalho possibilitaram outros 

questionamentos e outras possibilidades de se conhecer ainda mais a sociedade 

diamantinense por meio de seus divertimentos. Como os conteúdos dos filmes 

apresentados tanto no cinema Pathé, quanto no Ideal; o detalhamento das peças 

apresentadas pelos saltimbancos e pelas companhias de amadores; as diferentes 

ocupações dos músicos das diversas bandas formadas na cidade; entre outras que 

não puderam ser respondidas nesse trabalho por limitações das fontes escolhidas, e 

por limitação de tempo para “conclusão” da pesquisa.  
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