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RESUMO
Esta dissertação dá continuidade a um trabalho de pesquisa anterior, composto na forma de
documentário intitulado “A História do Cine Theatro Central de Irati”, no ano de 2014. Esta
produção conta a história de um cinema fundado em Irati-PR em 1920, pelo polonês João
Wasilewski, um apaixonado pela 7° arte, que manteve sua sala de espetáculos funcionando
initerruptamente por 62 anos, de 1920 a 1982, ocasião do seu falecimento. Após a projeção
do documentário e do debate proporcionado pelo grupo focal constituído, atentamos ao fato
da necessidade de ampliar de forma crítica e analítica várias dimensões e perspectivas
históricas que o documentário proporciona. Nesta direção, apresentamos uma proposta de
pesquisa no campo da História buscando problematizar as especificidades históricas que
implicaram na constituição do cinema e de toda a tecnologia implementada bem como
analisar as diferentes sociabilidades engendradas ao longo de seu funcionamento. Além
disso, faz-se reflexão sobre a importância deste cinema enquanto patrimônio cultural da
cidade, mas, que por questões políticas, não foi reconhecido em tempo, sendo transformado
em uma loja de eletrodomésticos. A historicidade do cinema, de seu fundador, as
sociabilidades engendradas e o debate sobre o patrimônio são pontos centrais de análise que
a dissertação aborda, buscando dar visibilidade histórica à população, que ao longo do
século XX, teve a oportunidade de vivenciar todas as fases do cinema mudo, p&b, depois
sonoro e colorido, estimulando a pensar como o Cine Theatro Central, se transformou no
ponto de encontro social iratiense.
Palavras-chave: Cine Theatro Central de Irati-PR; Sociabilidades; João Wasilewski;
Cinema; Cultura.

ABSTRACT

This dissertation is the continuation of a previous research work, composed in the form of
a documentary called “A História do Cine Theatro Central de Irati” in the year 2014. This
production tells the story of a cinema founded in Irati-PR in 1920 by the polish João
Wasilewski, a man in love with the 7th art, who kept his showroom running for sixty-two
years, from 1920 to 1982, date of his death. After watching the documentary and the
discussion provided by the constituted group, we conclude that there is a need to expand in
a critical and analytical way various dimensions and historical perspectives that the
documentary provides. In this direction, we present a proposal of research in the field of
History seeking to problematize the historical specificities that implied in the constitution of
the cinema and of all the technology implemented as well as to analyze the different
sociability’s engendered throughout its operation. In addition, we reflected about the
importance of this cinema as cultural patrimony of our city, but, for political reasons, it was
not recognized in its time, being turned into an appliance store. The historicity of this cinema,
its founder; the sociability’s engendered and the discuss about its patrimony are central
points of analysis that this dissertation approaches, seeking to give historical visibility to the
population, who throughout the 20th century had the opportunity to experience all stages of
silent, p&b, then sonorous and color, encouraging to think how Cine Theatro Central, has
become a social meeting point in the city of Irati, according to the documentary.
Keywords: Cine Theatro Central de Irati-PR; Sociability’s; João Wasilewski; Cinema;
Culture.
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Introdução
É uma força um tanto ainda desconhecida esta que une os laços familiares.
Não me referi à consanguinidade ou à genética, mas falo de uma herança
ímpar, que não nos faz somente nos parecermos fisicamente ou as vezes
atuarmos semelhantemente aos nossos antepassados, é um sentimento
muito mais forte e profundo, é uma certeza repentina de termos vivido
algo naquele tempo, naquele familiar que não conhecemos, mas somente
ouvimos falar a respeito. As vezes este sentimento nos é despertado por
um perfume trazido pelo vento, por uma história contata por nossa avó, ou
ao vermos uma foto antiga que nos incita pelos trajes e estilos ali usados,
ou ainda, ao tocarmos em objetos antigos que a eles pertencem. E quando
desperta, tal força é capaz de produzir imagens mentais de lugares, diálogos
entre pessoas e sensações de natureza diversa. (GRYCZYNSKA, 2007).

Como bem poetizado por Gryczynka, o passado tem a força para vigorar e
impulsionar o presente. Me encantei desde criança com a história do meu bisavô João
Wasilewski1 e seu Cine Theatro Central. No presente, as lembranças e temas rememorados
se tornaram a minha profissão e trabalho, pesquiso fatos da memória social iratiense e seus
agitadores sociais por amor. Jornalista de formação, especialista em Produção
Cinematográfica, e agora como futuro mestre em História, viso levar conhecimentos,
histórias, memórias, lembranças, fontes, fatos, descontinuidades, curiosidades, debates,
discussões e argumentações para os iratienses e também para comunidade acadêmica,
refletindo sobre fatos do passado social ainda presentes na cidade de Irati, que mesmo sendo
oculto para muitos, são ricos elementos que podem ser revelados e estudados no campo da
história.
O interesse e a curiosidade pelo Cine Theatro Central de Irati começaram a se
desenvolver quando eu tinha 6 anos de idade e acabei me perdendo em meio aos
maquinários de projeção.
João Wasilewski. Industrial. Nasceu dia 24 de julho de 1898, em Lublin (Polônia). Brasileiro naturalizado.
Filho do sr. Nicolau Wasilewski e da sra. Anastácia Bzuwka Wasilewski. Faleceu dia 2 de dezembro de 1982.
Foi Casado com a sra. Magdalena Burko Wasilewski in memoriam. Teve quatro filhos: Eng. José Jacob in
memoriam, Júlio in memoriam, Matilde in memoriam (casada com o sr. Aido Meneguelo in memoriam) e
Maria in memoriam (casada com o sr. Alcides C. Almeida in memoriam). Foi diretor da Empresa
Cinematográfica Wasilewski Ltda. Foi Proprietário do Cine Theatro Rio Azul, em Rio Azul e titular das
organizações J. Wasilewski & Cia. Ltda, Panificadora Irati, Torrefação de Café Irati e de João Wasilewski
Administração e Empreendimentos Ltda. Chegou ao Brasil, em 1911, radicando-se em Irati, onde em 1920,
instalou o Cine Theatro Central, foi um dos mais antigos exibidores de filmes no Paraná. Empreendeu viagens
pelo Brasil (estudos e observações). Proferiu conferências sobre temas municipalistas e desenvolvimento da
cidade em clubes e serviços e entidades de classe. Participou do I Congresso Sul-Americano das Indústrias do
Pão e VII Congresso Brasileiro de panificação, em Fortaleza (CE). Foi alvo de homenagens pelos exibidores
do Estado do Paraná e de Santa Catarina, distinguido com títulos e certificados, menções honrosas, por sua
ativa participação no bem-estar da comunidade. Fez parte de Clube e Serviço e outras agremiações, sociais,
esportivas e recreativas de Irati e outras cidades do Paraná.
1
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Mexendo em fotografias, jornais e escritos em pedaços de papel antigos em um quarto
na minha antiga casa na rua 15 de Novembro no ano de 1996, localizada ao lado do Cine
Theatro Central e acima da Panificadora Irati, que pertencia ao meu bisavô João Wasilewski.
O tempo foi passando e o meu interesse aumentando. Lembro-me de passagens da
minha infância quando eu e o meu pai Pedro Wasilewski Almeida2 éramos parados em frente
a Panificadora Irati e eu acabava por observar a conversa dos adultos. Prestando atenção
ouvia as pessoas comentando e relembrando com saudosismo sobre um tempo onde as casas
amanheciam sem cadeados, os dias pareciam demorar a passar, pois, muitos se conheciam e
estavam encantados com o ponto de encontro que o Cine Theatro Central proporcionava,
encantando gerações com a magia da 7° arte.
Quando tinha 10 anos e estudava na Escola Municipal Irmã Helena Olek, na área
central da cidade de Irati, lembro-me que a professora de História propôs um trabalho de
casa para os alunos, no qual cada um deveria trazer algum objeto histórico para mostrar e
explicar em uma exposição que foi realizada no salão de eventos daquele colégio. Eu levei
vários itens como jornais, fotografias, peças de projeção, lentes do antigo cinematógrafo e
apresentei para os alunos e professores a história do Cine Theatro Central de Irati. Desde
então não parei de procurar e pesquisar vestígios desta história. Chegando a hora de ingressar
em uma instituição de ensino superior, acabei escolhendo um curso que tem ampla ligação
comunicacional com a sociedade, o Jornalismo. Desde o primeiro ano de estudos já
imaginava em pesquisar e produzir algo que tivesse haver com o cinema de Irati.
Quando chegou a hora de construir o meu trabalho de conclusão de curso decidi dar
um passo inovador nunca tentado dentro daquela instituição. Sugeri a elaboração de um
documentário histórico sobre o Cine Theatro Central. Dentro dos parâmetros e categorias
de TCC no Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV, não havia a possibilidade
da produção de um documentário, somente uma grande reportagem televisiva, mas, esta

Neto do fundador do cinema João Wasilewski, desde criança esteve presente trabalhando nos
empreendimentos familiares com o seu avô, pai e tios. Administrador de empresas de formação, esteve à
frente gerenciando durante dez anos o Cine Theatro Central, até a ocasião do encerramento de suas
atividades em 1983. A entrevista com o neto do proprietário do cinema, Pedro Wasilewski Almeida, meu pai,
ocorreu de diversas ocasiões e formas diferentes sendo difícil explicitá-las em forma de texto e palavras,
mas, a primeira entrevista gravada foi para o documentário em 2013. A fonte esclareceu dados sobre a
história da família Wasilewski e por que e como eles vieram da Polônia. Depois em outras diversas ocasiões e
entrevistas para esta dissertação a fonte “passeou” por toda a história do cinema, comentando fatos, fotos
históricas e também documentos.
2
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ideia não me agradava, pois, gostaria de construir uma obra cinematográfica pensada através
dos iratienses onde uma entrevista completaria a outra sem interrupções do repórter
jornalista. Com o apoio dos professores consegui realizar o intento e deste exercício nasceu
o documentário A História do Cine Theatro Central de Irati3, produzido no ano de 2013.
Foi, portanto, durante as minhas pesquisas sobre o cinema, que tive maturidade e
embasamento científico para descobrir histórias sobre a trajetória da minha família e de meu
bisavô, João Wasilewski, que foi uma pessoa importante no meio cultural, social e
comunicacional em Irati, e isto me levou a uma aventura histórica. Comecei a planejar em
contar a história do Cine Theatro Central através de relatos audiovisuais, enfatizando
momentos históricos importantes para a vida cultural e social das pessoas que viveram a
época do cinema em Irati. Um dos estímulos para a realização desta pesquisa, foi porque me
identifico como fruto desta história. Como já dito, desde pequeno ouço histórias sobre a
época áurea do cinema em Irati, estes fatos marcantes que fizeram parte da minha infância
e da minha juventude me impulsionaram a realizar este trabalho, agora no campo da História.
O documentário registra no início a história de João Wasilewski, imigrante polonês
que fez do Cine Theatro Central mais que uma sala de cinema, um centro de convenções
aberto a todos os eventos capazes de contribuir para o desenvolvimento social e cultural da
comunidade. Nada melhor que contar estes fatos históricos com depoimentos de iratienses,
que fizeram parte dessa história, usufruindo e tendo a oportunidade de criarem novas
sociabilidades por meio do cinema. Nesse sentido, atrelei a minha profissão de comunicador
social e a minha visão curiosa por fatos históricos vividos desde a infância, utilizando o
cinema como instrumento para contar esta história.
A ideia foi concluída. Fiz toda a produção, desde o roteiro à produção das
entrevistas, escolha das locações, pesquisa historiográfica, captação das imagens, escolha da
trilha sonora e edição do material, tudo feito com material próprio. Este trabalho resultou
em uma obra audiovisual de 40min de duração, contendo 9 entrevistas, entre elas a última
entrevista em vida do professor e memorialista iratiense José Maria Orreda e também a
última entrevista em vida do meu tio avô Júlio Wasilewski4, filho do fundador do cinema
João Wasilewski.

Documentário disponível em: https://youtu.be/bJTFbDQs7F4 - pedrohenriquew@gmail.com
Júlio Wasilewski nasceu em Irati, no dia 16 de setembro de 1925. Era contador, participou de diversas entidades
e foi um empreendedor. Júlio e o seu irmão mais velho, chamado José Jacob Wasilewski, o qual era

3
4
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O documentário objetivamente acabou evidenciando a importância sociocultural
daquela casa de espetáculos que não era só um cinema, mas sim, um centro de convenções,
constituindo-se em uma janela aberta para o mundo, importante na vida da população
iratiense. O trabalho traz no seu final a entrevista com o fundador do cinema João
Wasilewski, poucos meses antes de sua morte em 2 de dezembro de 1982, feita pelo repórter
Aramis Millarch5, publicamente disponível no seu acervo na internet. O documentário foi
finalizado em dezembro de 2013 e projetado na Fundação Cine Clube Denise Stoklos, em
Irati, no dia 19 de junho de 2014, além de ser apresentado em variados eventos culturais na
cidade como: Palestra fílmica na Escola Municipal da Lagoa em 2014. FIEL - Feira Iratiense
do Livro Infantil em 2015, Seminário Nacional Cinema em Perspectiva e IV Simpósio
Internacional de Estudos Eslavos em 2016. Palestra fílmica no Colégio Estadual Antônio
Xavier da Silveira em 2017 e Colóquio Internacional – Conversas Latinas em Comunicação
– Memória e Audiovisual – Guarapuava/Irati em 2017. Além de entrevistas sobre o tema

engenheiro, abriram uma empresa de construção civil. Em Irati, várias edificações foram construídas por eles, como
o prédio que hoje abriga o Núcleo Regional de Educação, a Delegacia de Polícia Civil e o Colégio Estadual Duque de
Caxias, Jose Jacob Wasilewski, foi o engenheiro responsável pelo projeto do pedestal de sustentação do
monumento da Santa, ideia dele para realçar a imagem. Eles também realizaram obras em outros lugares, como
no Rio de Janeiro. Devido ao envolvimento no setor de construção civil, logo o empreendedor abriu a J. Wasilewski
Ferragens - onde comercializava materiais de construção. Júlio também participou de várias entidades, como o
Samuara e os clubes Polonês e do Comércio. Ele foi participante ativo da Maçonaria, a qual integrou por 62 anos e
do Rotary Club, por 60 anos, assim como o seu pai João Wasilewski, que também participou durante décadas das
duas instituições. (Fonte: Família Wasilewski). Faleceu dia 23 de julho de 2016. As conversas com o filho do
proprietário do cinema, Júlio Wasilewski, meu tio avô, foram de suma importância para todo o trabalho, a
fonte cedeu arquivos, documentos e fotos históricas, comentando todas elas e esclarecendo pontos
importantes. Primeiramente para as gravações do documentário em 2013, a fonte não quis gravar nenhum
tipo de entrevista, principalmente com câmeras, mas demonstrou muito interesse e disposição a ajudar em
todo o processo do trabalho, mas não queria gravar. Como a fonte foi mergulhando na história e ajudando
cada vez mais com os fatos históricos, surgiu a vontade espontânea de gravar. Assim tive a oportunidade
única de ir até a sua residência, no centro de Irati acima da Panificadora Irati e gravar a conversa. A entrevista
foi bastante complicada, pois a fonte só quis gravar na sala de estar de sua casa, um lugar claro e bem arejado,
mas, como se localiza no centro da cidade, o barulho de automóveis e pessoas era constante, assim
atrapalhando um pouco a conversa, pois o entrevistado falava baixo. Várias outras conversas ocorreram em
2014, 2015 e 2016.
5
Aramis Millarch (12-07-43 / 13-07-92) foi um dos mais importantes jornalistas e críticos de música e cinema,
reconhecido nacionalmente pelo significativo trabalho que desenvolveu durante seus 32 anos de profissão.
Foi um dos poucos paranaenses que recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo e participou dos principais
festivais, concursos ou prêmios de âmbito nacional onde a arte ou a cultura era objeto de discussão. Foi
também um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação dos Pesquisadores da Música Popular
Brasileira. Como consequência dessa dedicação, deixou dois grandes legados: um dos maiores acervos de
música e cinema em nosso país, e o relato na imprensa, durante mais de três décadas, do que de importante
aconteceu no âmbito da cultura e da memória no Brasil e no exterior. O acervo deixado por Aramis Millarch
(mais de 30.000 discos, entre outros itens) se posiciona entre as maiores fontes de informação sobre música
e cinema do país. O presente projeto cultural está relacionado ao trabalho jornalístico produzido por Aramis
Millarch. Disponível em https://www.millarch.org/quem-foi- aramis-millarch.
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na Rádio Najuá AM/FM em 2014, 2016, 2017 e 2018, e Rádio Cultura 84.7 FM em 2014,
2016 e nos jornais Hoje Centro Sul e Folha de Irati em 2014. O documentário também está
disponível na internet.
Na construção deste documentário utilizei fontes orais mesclada à documentos, mas,
a realidade de sua construção foi pensada de maneira jornalística, ou seja, não tive neste
momento a preocupação de empreender análise histórica. Esta preocupação, no entanto, se
tornou evidente e necessária com o debate após a primeira exibição do documentário no
Cine Clube Denise Stoklos, no Centro Cultural Clube do Comércio em Irati.
Após a exibição do material para cerca de 16 pessoas e os diálogos gerados através da
provocação cinematográfica, é que surgiu a inquietação histórica que me levou a buscar o
mestrado em História e Regiões, no PPGH da Unicentro, Campus de Irati. Várias
problematizações surgiram dos espectadores – alguns deles vivenciaram o tempo do cinema
na cidade – colocando a necessidade de empreender a crítica histórica tanto ao meu objeto
quanto as minhas fontes. Através desta obra foi possível a criação de um arco histórico de
fontes, dados e memórias.
A necessidade de maior historicização do objeto Cine Central repercutiu, num
primeiro momento, na necessidade de apresentar, por meio de documentação primária, a
complexidade deste objeto, revelando, desde a instalação até o funcionamento do cinema, os
personagens, as tecnologias, a divisão dos trabalhos, os filmes projetados e o ambiente
construído em torno do cinema. Mas o mais significativo nos debates foi perceber a
relevância social atribuída ao cinema na construção de novas sociabilidades. Mais do que
uma história do seu fundador, João Wasilewski, o cinema em Irati proporcionou o
entrelaçamento de histórias de muitos sujeitos que ao longo dos anos fizeram do cinema um
hábito sociocultural. As novas sociabilidades oportunizadas pelo cinema nasceram porque
este se tornou o ponto de encontro social para muitas pessoas.
Assim, as falas dos sujeitos que ativamente viveram esta época do cinema em Irati e
que participaram da projeção do documentário, evidenciaram, num segundo momento,
como era marcante as novas sociabilidades que o cinema proporcionava aos habitantes. Seus
relatos empolgados comprovam a relevância deste espaço cultural para o surgimento de
novos encontros, nas conversas, nos namoros, no lazer descomprometido. Isto pode ser
analisado por meio das entrevistas e de matérias de jornais.
Além disso, existe um significativo acervo de fotografias que podem evidenciar esta
nova realidade cultural presente em Irati desde os anos de 1920. Buscarei refletir novas
questões tais como: Quais as formas de sociabilidades que existiam em Irati a partir do
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cinema? Ainda outra questão de grande relevância se tornou possível com o debate. Porque
este patrimônio cultural não foi reconhecido pelos órgãos oficiais? Porque a estrutura do
cinema, enquanto patrimônio material, não foi tombada?
Com esta pesquisa, portanto, pretendo estimular e ampliar a discussão histórica
iniciada através do documentário A História do Cine Theatro Central de Irati, refletindo
como este recurso cinematográfico se transforma em veículo de comunicação e de
questionamento para a pesquisa no campo histórico. Considero a importância destas áreas –
jornalismo, cinema e história – durante todo processo de construção da pesquisa, na medida
que de um trabalho jornalístico e cinematográfico deriva a necessidade de novas pesquisas no
campo da História.
Pesquisar a história do Cine Theatro Central, um cinema fundado em Irati no ano de
1920 e que fechou suas portas só em 1983, tendo 63 anos de história no município, é o
objetivo desta pesquisa. Busco compreender o surgimento do cinema na cidade, seu
desenvolvimento e transformação, bem como mostrar como este se tornou o ponto de
encontro da sociedade iratiense, portando-se como um agente transformador sob a ótica do
desenvolvimento cultural e social da cidade. Para a realização desta pesquisa busquei arrolar
um conjunto de fontes. Dentre elas destacam-se as fontes orais, as fotografias, os
documentos de época da constituição do cinema, matérias jornalísticas, textos6 e o
documentário A História do Cine Theatro Central de Irati. Estas fontes possibilitam analisar
e discorrer em torno de algumas reflexões sobre o espaço cultural que foi o Cine Theatro
Central e como se constituíram as sociabilidades por meio dele. Para arrolar boa parte destas
fontes foi importante recorrer ao registro histórico familiar do precursor do cinema no
município, na medida em que João Wasilewski, proprietário do Cine Central, foi uma das
poucas pessoas que viveu todo esse ciclo, desde os primórdios ao apogeu do cinema,
acumulando muitos materiais e objetos que hoje constituem-se em vestígios significativos
para a interpretação histórica.
O aporte teórico utilizado para alicerçar as reflexões em torno do Cine Theatro é
construído em torno da Nova História Cultural. Neste campo teórico busca-se dar relevo à
cultura como conceito chave para interpretar as novas expressões, sentidos e subjetividades
que a emergência do cinema representou, dando ouvidos a diferentes sujeitos, diferentes
fontes e modos plurais de se refletir história.
As fontes documentais, fotográficas, escritas e jornalísticas são fruto de um processo de arrolamento que
duraram anos. Por este fato ao referenciá-las, as datas divergem, pois, a data corresponde o momento que
o material chegou até as minhas mãos.

6
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O ato de escrever história é uma montagem que articula fontes, pensamentos e
recortes de um quebra cabeça histórico. Este exercício deixa claro que não existe um único
porto, mais sim se pode visualizar um rio com diversas curvas e portos a atracar. É
importante e interessante neste percurso as descontinuidades, que podem trazer novas
nuances e caminhos para explorar. Para isso, dá-se corpus a algo inerte que parece sem vida,
mas, com a ajuda das investigações, das fontes e da teoria ganha forma e conteúdo, revelando
as inquietações do próprio observador, como o revela o objeto desta pesquisa.
Como lembra Jenkins (2001, p.2) o passado é como chegar em um destes portos e
olhar para a margem do rio que acaba por refletir os traços daqueles fatos que nele se quer
olhar, sendo o pesquisador um produto das suas inscrições sociais, fato este que abraça esta
pesquisa, pois, sou fruto desta história que está sendo revelada. Nesse sentido, é preciso
desconstruir o espaço social pensando, a partir dos apontamentos de Certeau (2007, p.46)
que a região é um espaço praticado, um espaço social onde se definem as classes e se
concretiza o capital, revelando diferentes perspectivas sociais.
Procurando pensar o cinema, é plausível a análise que este espaço era construído
socialmente, mas também lapidado com a ideologias de grupos sociais dominantes e grupos
organizados por sujeitos históricos. Os padrões espaciais convergem entre si concepções,
valores, mentalidades e visões de mundo. A região pode ser refletida onde se constitui
dentro de um espaço e está embutido dos valores que já comentei. O espaço é relacional, é
o produto de uma rede de relações entre agentes de poder e de saber. O Cine Theatro Central
é entendido como espaço de produção de discursos e de sentidos no qual também se formam
as representações sociais.
A utilização de tal perspectiva que busca usufruir do cinema para se pensar e
pesquisar história não é novidade. Desde quando Marc Ferro, historiador francês, publica
na década de 1970, reflexões em torno de diferentes problemas históricos que o cinema
representa, a pesquisa historiográfica se diversifica e dá margens maiores para aportar novas
ideias e conceitos. Ferro fundamenta a possibilidade dos historiadores em utilizarem o
cinema/documentário como um documento histórico.
É possível enxerga-lo de maneira interdisciplinar, pois, no quesito da arte o cinema
pode ser comparado a uma pintura, música ou fotografia, ambos emocionam e despertam
sentimentos, reflexões, tratando de representar uma realidade muitas vezes distinta,
mexendo com o imaginário do ser humano.
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Uma produção cinematográfica se configura como artefato cultural
complexo. Envolve uma ampla gama de processos constitutivos, que
perpassam escolhas e possibilidades técnicas, financeiras, culturais e
políticas. Esse emaranhado de questões condiciona a produção de uma
película, seja industrial ou artesanalmente, e interfere no resultado do
trabalho que será observado pelo espectador. Além do que é assistido
em uma tela, há todo um conjunto de procedimentos que direcionam o
produto final da obra cultural em questão. (Souza, Soares, 2013, p.3)

Uma produção cinematográfica, audiovisual, não é um simples material e sim uma
obra complexa que envolve um leque de métodos que abrangem a cultura, a sociedade, a
memória, a política. O processo de elaboração de um material como este, perpassa todos
estes pontos, deste modo é possível ver que uma obra audiovisual tem uma importância
cultural elevada e não é uma fonte ingênua.
De outro lado, compreender as sociabilidades que se engendram entre os
espectadores no momento que é assistido um filme e dele elaborar um pensamento crítico
que conduz a reflexão do momento histórico em que se passou o fato narrado, permitindo
que dele se absorva e observe o conteúdo histórico que está permeado de conjunturas
variadas, de desestruturar o que se sabe e recompor uma análise crítica e com
historicidade, é um desafio que esta pesquisa busca enfrentar.
A vida mostrada nua e crua nos filmes projetados no cinema, mesmo que, por
vezes, modificadas ao gosto do público, pode configurar elementos de sociabilidades de
uma geração, de um povo. As variadas significações da imagem-objeto que o cinema
produz revelam que é possível relacionar o passado com o presente, como forma de dar o
momento histórico dos fatos, o que proporciona análises voltadas ao público em geral e
principalmente a realidade social que é representada.
Para o historiador esta alavanca que o cinema representa, na cobertura de fatos
reais ou imaginários, pode proporcionar a estruturação do momento histórico, estudando
os porquês e dando-lhes sentido histórico, entremeado de subjeções e dúvidas a serem
desvendadas pelos olhos dos pesquisadores. Para Ferro, com apontamentos de Pinto
(2004, p.4) “todo filme é um documento”. Mesmo que despido de conteúdo com
historicidade e veracidade de fatos, podendo ser usado como forma documental real ou
subjetiva ao gosto e estudo do historiador. Segundo Pinto, o cinema pode ser estudado
analisando duas formas: como testemunho do presente (o filme lido através da história)
ou como discurso sobre o passado (a história lida através do cinema).
Le Goff (2011a, p.168) lembra que o documento não é ingênuo e sim uma obra de
construção subjetiva que liga espaço e tempo, é algo vivo e em movimento que flerta com
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o consciente e o inconsciente de quem o produz e quem irá se alimentar dele. Neste caso, o
documentário produzido, projetado e debatido, é uma construção de informações e
memórias que fazem sentido pelo sentimento de pertencimento ligado ao passado que
mesmo em silêncio na memória social de muitos iratienses continua a viver. É um recorte
do passado que assistido no presente faz rememorar lembranças já esquecidas ou perdidas
no tempo, trazendo à tona estes fatos com a ajuda do cinema é pertinente o debate e
reflexões sobre o passado e o agora, algo imprescindível para se estudar história. É
possível pensar através deste recorte em discussão que o cinema em Irati se integrou na
comunidade e teve uma representatividade social muito marcante na vida da população.
O cinema sobrevive nas diversas histórias que são contadas, das memórias e também do
documentário.
Chartier (1990, p.24) nos mostra que é possível dizer que a cultura vai além da arte
é um emaranhado de modos, de visões, de sentimentos, de símbolos que articulados criam
uma noção de identidade e de pertencimento, produzindo sociabilidades. Olhando de
forma contemporânea todos os fatos que envolvem esta pesquisa é possível ver que a
cultura é como se fosse um grande motor que dá movimento a vida, mas, que para que ele
funcione, várias outras peças trabalham em conjunto.
O cinema como ponto de encontro das pessoas no centro da cidade, ativo por 63
anos ininterruptos, com certeza influenciou na cultura da cidade. Por ter esta peculiaridade
é pertinente salientar o pensamento de Bourdieu (2007, p.191) a identidade e o habitus
tem o seu ápice de transformação no seio cultural de uma determinada localidade, se forma
através dos laços sociais que são compartilhados no dia-a-dia e é possível aliar este
pensamento a realidade do Cine Theatro Central, como um lugar de representações
culturais e sociais que fazia parte do cotidiano dos iratienses.
Esta dissertação também tem como conceito-chave as sociabilidades. Este conceito,
como será visto, permite pensar não apenas a instituição cinema como divulgadora de
conteúdos culturais, mas como promotora de sociabilidades, na medida em que mobilizou
grande parte da população que buscava no cinema novas informações e perspectivas.
Simmel (1983, p.165-181) mostra que o cinema pode ser visualizado e utilizado
como algo que flerta com o imaginário das populações atingindo os sistemas nervosos,
despertando intricadamente estímulos interiores, extensões do indivíduo, interferindo e
relacionando nos modos em que estas populações faziam uso deste espaço lúdico que
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foram os cinemas de rua, gerando uma sociabilidade própria; e é neste ponto que se torna
indispensável pensar quais foram as transformações que este aspecto, entendido como um
ponto de encontro social, proporcionou.
Pesavento (2007, p.20) nos lembra que estes fenômenos sociais, no quesito das
sociabilidades envolvendo também as sensibilidades, são frutos de uma simbiose que nasce
no coração, no amago social, que são refletidos nos modos como os indivíduos e grupos se
relacionam evidenciando e sendo possível perceber as suas representações nas emoções, nos
modos, nos sentidos e nas visões. Buscando uma compreensão destes fatos utilizados e os
diálogos dos autores presentes nesta pesquisa é claramente possível a percepção da reflexão
e a discussão do cinema como ponto de encontro, que muda o convívio e as representações
sociais dos indivíduos mergulhados neste fenômeno que a 7° arte propiciou.
A fim de atender as proposições acima destacadas, a dissertação segue assim
estruturada. No primeiro capítulo será promovido um debate em torno das sociabilidades que
o cinema ajudou e ainda ajuda a promover. Cabe uma revisão historiográfica procurando
mostrar como isto ocorre em outros contextos que não apenas em Irati. No mesmo capítulo
será apresentado a experiência de produção do documentário Cine Theatro Central, e os
resultados e provocações oriundos dos debates pós-projeções realizados em Irati com
pessoas que vivenciaram o cinema. Iremos analisar e discutir as variadas exibições do
documentário A História do Cine Theatro Central de Irati, pois, todos estes debates foram
gravados e irão ser devidamente transcritos e utilizados para traçar uma reflexão ampla
sobre a importância do ponto de encontro social que o cinema de Irati gerava de 1920 até
1983. Entendendo como as sociabilidades de ontem ainda estão vivas na memória dos
sujeitos e como estes ainda refletem e repercutem isto, em especial na preocupação com a
não preservação deste patrimônio cultural da cidade.
No segundo capítulo objetivo historicizar o surgimento e o desenvolvimento do
cinema em Irati, de 1920 até 1982. Busco mostrar, a partir de documentação primária, os
sujeitos envolvidos, em especial a história de seu fundador João Wasilewski, os objetos
tecnológicos que oportunizaram as projeções, os ambientes de projeção, os cartazes, os
filmes, enfim, historicizar o universo referencial de constituição e funcionamento do cinema
em Irati.
No terceiro e último capítulo invisto especial atenção na apresentação e na análise das
sociabilidades engendradas por meio do cinema. Interessa revelar alguns momentos
marcantes destas sociabilidades, como a projeção de filmes religiosos em dias santos, os
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eventos culturais que o cinema abrigava, a repercussão na imprensa de determinados
eventos e filmes, as narrativas e memórias dos sujeitos que participaram e vivenciaram estas
sociabilidades. E, ao final, uma breve reflexão sobre o advento da televisão que segundo os
iratienses mais cinéfilos, fez com que abalasse as exibições causando uma baixa frequência
dos espectadores, culminando no término das sessões cinematográficas do Cine Central.
Invisto, também, em uma discussão sobre como o cinema pode ser estudado e utilizado
como instrumento para se fomentar, pesquisar e debater novos pensamentos, inquietações,
culturas e histórias, algo que vem de encontro com a proposta deste pensamento.
Nesta dissertação busco articular a pesquisa histórica com a narrativa jornalística.
Parto da produção e da exibição do documentário, de sua problematização por meio do
grupo focal, para, a partir disso, reconstituir por meio de pesquisa histórica, o surgimento do
cinema, seus personagens chaves, a tecnologia investida, as sociabilidades engendradas.
Concluímos a dissertação problematizando os porquês deste cinema não ter sido reconhecido
como patrimônio histórico da cidade.
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CAPÍTULO 1 – COMUNICAÇÃO E CINEMA: NOVAS SOCIABILIDADES
1.1 - Cinema e sociabilidades contemporâneas

Para pensar sobre o cinema e o documentário é preciso enxergar que estes processos
são frutos de algo muito maior. Assim, torna-se possível contextualizar a trajetória histórica
do desenvolvimento tecnológico comunicacional envolvido em seu processo de construção,
tornando-se imprescindível voltar e conhecer a história e a importância da comunicação na
humanidade, pois, sem ela não haveria as sociabilidades que estudamos hoje. Sem ela, não
seria possível a interação e a evolução humana dentro de qualquer tipo sociedade, sendo um
ponto-chave para as relações dos seres humanos. Desde os primórdios a comunicação,
verbal e não verbal, está presente fazendo com que pessoas de um mesmo espaço interajam
para atingir seus objetivos e sobreviver.
Costella (2002, p.14) afirma que a comunicação é um dos principais instrumentos de
integração e troca mútua de conhecimentos, de cultura e de desenvolvimento entre
indivíduos em qualquer esfera de atividades realizadas. O mundo sem comunicação jamais
se desenvolveria e tão pouco os seres humanos que necessitam desse intercâmbio de
informações, experiências e cultivo de costumes, para poder se desenvolver e viver.
O desenvolvimento da civilização está ligado a ela, pois não existe crescimento
intelectual sem esse feedback de conhecimentos. As formas de como nos informamos e de
como nos comunicamos constituem-se em referências imprescindíveis no processo de
expansão pessoal, interpessoal e dentro da sociedade. Com ela, alimenta-se o intelecto e
estimula-se o crescimento cultural, expandindo as fronteiras do conhecimento. Na
atualidade a comunicação continua sendo uma das principais competências de qualquer
pessoa que deseje reconhecimento e visibilidade, tanto na vida pessoal quanto na esfera
profissional. Estamos em uma época de constantes mudanças sociais e tecnológicas o que
repercute na constante mudança dos referenciais comunicacionais. O cinema, seu
desenvolvimento, seu ápice e seu declínio evidencia esta realidade.
Como os demais meios de comunicação, o cinema possui um papel importante na
formação e disseminação de sociabilidades. Desde seus primórdios, o hábito de ir ao cinema
de rua tinha um papel muito importante socialmente, pois atraía pessoas, era um ponto de
encontro da sociedade. E onde não existe encontro de pessoas não existe sociedade, nem
informações e muito menos comunicação, não é possível separar individuo de sociedade;
para mais informações existe um livro pertinente na abordagem desta reflexão que debate
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sobre a sociedade intitulado “A Sociedade dos Indivíduos” do autor Norbert Elias. O cinema
que movimentava multidões, teve esse importante papel cultural, social, político, de ponto
de encontro e fonte de informações.
Os primeiros filmes produzidos eram documentários que mostravam a vida da
sociedade na época, mostrando de que modo ela agia, pensava, vivia etc., o que causava
grande euforia da plateia que poderia perceber as diferenças culturais.
Trazendo a discussão para o Brasil, o cinema que vingou foi o do espetáculo, ou seja,
do entretenimento, de ficção, sendo o documentário e o filme artístico deixado um pouco de
lado. É obvio que o cinema como um todo ajudou a transformar a vida de quem o assistia, na
medida em que as pessoas podiam conhecer novos lugares, povos e culturas diversas através
dele, que emanava informações. Era uma das fontes de informação e de comunicação que a
população desfrutava, um elo com outras culturas, por meio da qual um povo podia conhecer
e ver outras sociedades, ficar sabendo de fatos históricos e culturais.
O cinema é considerado um grande avanço da comunicação. Ele mostrou ser versátil,
pois permitia registrar e projetar filmes, sendo um instrumento cultural muito importante
para a sociedade. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière criaram o cinematógrafo,
uma evolução do cinescópio, criação de Thomas Edison, em 1891.
Os irmãos franceses Auguste (1862-1954) e Louis (1864-1948) Lumière,
engenheiros de profissão e herdeiros de uma fábrica de películas
fotográficas, foram, na verdade, pioneiros no uso público de uma máquina
chamada cinematógrafo – uma câmera que filmava e projetava filmes e
pesava pouco mais de 5 kg, muito mais leve que a máquina patenteada por
Thomas Edison em 1889 com o nome de cinescópio, que havia sido
desenvolvida por um empregado de Edison, os cientistas William
Kennedy Laurie Dickson
(MOCELLIN, 2009, p.9).

Um dos filmes mais conhecidos dos Lumières foi, L'Arrivée d'un train en gare de la
Ciotat (A chegada do trem à estação), exibido para uma plateia incrédula em 1895. Como
já dito, os primeiros filmes eram como documentários que mostravam a vida da sociedade
na época, algo que devia causar muito espanto nas pessoas, que talvez imaginassem como
é possível uma máquina representar imagens em movimento completamente reais.
O Grand Café, em Paris, onde o invento dos Lumière foi demonstrado para
o público, em 28 de dezembro de 1895, era um tipo de lugar que foi
determinante para o desenvolvimento do cinema nos primeiros anos. Nos
cafés, as pessoas podiam beber, encontrar amigos, ler jornais e assistir a
apresentações de cantores e artistas. A versão norte-americana dos cafés
eram os vaudevilles, uma espécie de teatro de variedades em que se podia
beber e conversar, que tinha se originado dos salões de curiosidades. Os
vaudevilles eram, em 1895, a forma de diversão de uma boa parcela da
classe média. Eram bastante populares nos EUA e suas apresentações
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podiam incluir, atrações variadas: performances de acrobacia,
declamações de poesia, encenações dramáticas, exibição de animais
amestrados e sessões de lanterna mágica. Esses atos, de 10 a 20 minutos,
eram encenados em sequência, sem nenhuma conexão entre si
(MASCARELLO, 2006, p.19).

Em 1902, o também francês George Méliès criou o que passaria a se chamar de
efeitos especiais, com o filme Le voyage dans la lune (Viagem à lua). Méliès, foi o precursor
deste gênero, produziu mais de 500 filmes. De acordo com Mascarello (2006), muitos dos
primeiros cineastas eram mágicos e usavam truques em seus filmes, como o próprio Méliès,
que era ilusionista e usava trucagens, ou seja, cortes nos filmes de celuloide para representar
o surgimento ou desaparecimento de alguns objetos e até pessoas.
Mesmo com toda essa importância do cinema como fábrica de sonhos, instrumento
de cultura imprescindível para o desenvolvimento pessoal e intelectual da sociedade, no
início ele dava pistas de não ter esse sentido e objetivo. Mocellin explica que, nas duas
primeiras décadas do século XX, o cinema sofreu preconceito e um certo desprezo da
sociedade intelectual europeia e norte-americana. De acordo com Mocellin (2009, p.9), “[...]
o cinema, além de ser visto inicialmente como uma simples inovação técnica, estabeleceuse como uma diversão popular – daí o descaso do mundo acadêmico e intelectual”. Continua
o autor:
Ainda na primeira metade do século XX, algumas escolas começaram a
utilizar filmes como material didático: em 1938, Elizabeth Laine publicou,
nos Estados Unidos, os resultados dos primeiros estudos empíricos
realizados em centros educacionais de todo o país sobre a utilização de
imagens e som na educação. A metodologia comum nesses estudos
consistia em comparar, por meio de testes orais e escritos, os avanços de
classes inteiras nas quais estes meios haviam sido utilizados com classes
que ainda não houvessem utilizado. Os resultados, segundo a autora,
indicavam um aumento de retenção do aprendizado entre 20% e 27%
(MOCELLIN, 2009, p.10).

Mas, ainda de acordo com o autor, a aceitação do cinema pelos espectadores mostrou
ser muito maior que qualquer desprezo intelectual. Ele entrou na vida das pessoas como uma
fonte de alegria e divertimento provocando uma mistura de sentimentos. As pessoas se
apaixonaram pela arte refletida na tela, e os filmes gradativamente iam influenciando no
modo como as pessoas viviam, se vestiam, agiam e pensavam.
O cinema, ao longo do século XX e XXI, conquistou valor cultural, intelectual e
social. Constituiu-se como um grande passo da comunicação na humanidade, tornando- se
um dos principais veículos de disseminação de informações. Como uma caixa de
ressonância reverberando a vida social e se consolidando como patrimônio coletivo de
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várias gerações.
Para posicionar a pesquisa na área das sociabilidades e da história é preciso voltar no
tempo e, com a ajuda da autora Vanessa R. Schwartz (2001, p.411- 436) em sua obra em
torno da vida cultural e social na França, objetivamente na capital Paris, perceber como o
parisiense demonstrava ao longo dos séculos o seu gosto e envolvimento com as inovações
e os novos modos, visões e anseios e sociais.
Muito antes do advento do cinema encantar as multidões, e de sua primeira exibição
cinematográfica em Paris em 1898, a grande massa parisiense já se reunia aos bandos se
aglomerando para ver outro espetáculo que não era transmito através de uma máquina, era
o espetáculo da vida, instigando a população que ia em busca de outras práticas sociais
emergentes na época, pois, segundo a autora, a cidade de Paris, em meados do século XIX,
havia se transformado no centro europeu da indústria do entretenimento e por consequência
das novas sociabilidades que a cidade oferecia.
É possível traçar uma reflexão em conjunto com a autora, que explica que uma fatia
da população parisiense estava mergulhada em uma sociedade do espetáculo e divertimento,
a vida real era retratada e vivenciada como um show do juízo. Todas estas práticas sociais
e esta busca, segundo Schwartz, pelo espetáculo da vida, refletem por consequência no
cinema e o gosto do público pela realidade retratada. Desta forma, a autora estimula uma
discussão sobre o sucesso social do cinema, que atraia multidões, o gosto e curiosidade pelo
novo, moderno, diferente e atrativo, a busca pelo espetáculo na representação da vida, dos
sonhos e anseios, tramas que se desenrolam fazendo parte da 7°arte.
Os espectadores frequentavam o cinema, mas, levavam em sua bagagem cultural
modos de ver cultivados em uma variedade de atividades e práticas sociais, como a
frequência da população no necrotério ou nos museus de cera e panoramas, que eram lugares
de prazer e de entretenimento social, estimulados pela imprensa gerando forte sociabilidade.
E a invenção do cinema agregou todas estas diversas práticas e as aglomerou em um único
lugar, espaço onde a população podia vê-las representadas na tela através do cinematografo.
A busca por entretenimento e novas sociabilidades na dinâmica social implicam na
emergência da tecnologia e da inovação já intrínsecas no imaginário das grandes massas
sendo que o cinema catalisou todos estes anseios e presenteou a humanidade com o
espetáculo da vida pintada na tela.
Segundo Schwartz, a imprensa teve um papel fundamental na disseminação de
informações e de provocação social, pois, instigava a população, sendo a cultura de massa de
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Paris a outra face da moeda, pois, a busca social do espetáculo estava ligada a
comunicação e as informações dos jornais. Desta forma, o advento cinematográfico trouxe
mais um recorte moderno, tecnológico e social para as grandes massas, que já tinham o seu
gosto pelo espetáculo medidos nos pontos de aglutinação social citados acima.
Concluo esta reflexão evidenciando que o ato de ir assistir um filme é uma prática
social e histórica, sendo imprescindível localizá-la em conjunto com as práticas culturais e
sociais em ligação com a cultura de massa do fim do século XIX e início do século XX. Na
medida em que esta temporalidade propiciou a formação de um público específico de
espectadores que fazem a magia da 7° arte acontecer.
No entanto, é preciso considerar que as sociabilidades não estão engendradas
meramente nas exibições, mas, sim, na reunião das pessoas que fazem do cinema assunto de
discussão antes mesmo da exibição e depois dela. As relações se davam na ida ao cinema,
na troca de ideias na fila de entrada, nas novas informações que os cartazes registravam, na
bilheteria, na sala de espera e até mesmo no instante de exibição dos filmes. É algo muito
mais complexo, é um organismo vivo que funciona de acordo com os modos e anseios da
população que transversalmente da cultura se relaciona e forma teias sociais que são
construídas nas relações entre indivíduos na esfera social, tendo como palco no nosso caso
o cinema de Irati.
Buscando uma visão semelhante para discutir o objeto da pesquisa o Cine Theatro
Central, torna-se interessante abordar a pesquisa de Barros (1987) em Cine Lux,
recordações de um cinema de bairro, na cidade de Maceió, Alagoas. O autor discorre sobre
as sociabilidades em torno do Cine Lux, na década de 1960, comentando sobre as práticas
sociais que ocorriam na rua antes das sessões, onde as crianças trocavam gibis e figurinhas
de personagens de desenho animado e super-heróis, fato que ocorreu de maneira semelhante
em Irati, como lembra o memorialista Jose Maria Gracia Araujo:
Tivemos eu na minha fase de juventude com os meus amigos era o ponto
de encontro para troca de revistas, Pato Donald, Capitão Marvel, na época
a gente levava na porta do cinema para trocar antes da sessão e depois nos
instalávamos e assistíamos todos os documentários, os desenhos que
passavam, as comédias. (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida em
2013, presente no documentário, acervo particular).

Na pesquisa de Barros, fica evidente a vida cultural e social das pessoas em torno do
cinema, que durante a espera na fila da bilheteria, comentavam sobre os filmes que tinham
assistido ou iriam assistir, criando e estreitando laços e troca mutua de informações, que
perpassa a sua vida social como um todo. O que nos lembra Araujo, sendo possível a
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argumentação com o autor, pois, na rua que circundava o cinema de Irati, havia uma atração
à parte da 7° arte, era o “footing”, o passeio e a movimentação das pessoas em volta da casa
de espetáculos, com os rapazes galãs paquerando as moças e senhoritas, era aquele balé
romântico, com o cinema como pano de fundo pulsante orquestrando a vida social dos
jovens amantes iratienses.
Simões (1990, p.21) lembra que ao buscar e estudar referências sobre os cinemas de
rua é possível ver que o espetáculo cinematográfico acontecia antes do apagar das luzes e
do giro da manivela produzindo a luz para a sessão, pois, na rua em frente as portas do
cinema, a população fervilhava e fazia um espetáculo à parte. Júlio Wasilewski lembra que
as pessoas ficavam passeando, conversando, se encontrando, paquerando, as moças
passavam com vestidos bem recortados e os homens elegantes a observar, algo que passou
a ser chamado de “footing” o andar pela rua que circundava os cinemas conclui
(WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em 2016, acervo particular). Este pensamento
pode facilmente ser debatido em conjunto com a ideia da historiadora Sandra Pesavento, que
argumentou sobre a rua, como um lugar de encontro e grandes sociabilidades (1996, p.94).
Através destas práticas sociais de ir e vir do cinema e a concentração das massas em
um lugar de maneira expressiva, acabou por ditar hábitos, transformando o cotidiano da
população, que começou a usufruir do cinema como forma de lazer e divertimento, mas, não
só isso, como forma de sustento sócio cultural e intelectual. Esta busca e frequência da
população ao ir ao cinema se traduz em um momento de troca mutua de ideias e fortes
sociabilidades.
1.2 - Reconstituindo sociabilidades: a construção do documentário e a busca
documental
A produção de material audiovisual é um quebra cabeça complexo, que exige do
profissional um bom conhecimento das técnicas cinematográficas, mas, também uma ampla
visão de como saber utilizar o que está a sua volta. Contar a história do Cine Theatro Central
de Irati, através de relatos audiovisuais significativos sobre o tema, enfatizando momentos
históricos importantes para a vida cultural e social das pessoas que viveram a época do
cinema em Irati, foi o objetivo do documentário.
O documentário foca, desde o início, na história do imigrante polonês João
Wasilewski, ele que fez do Cine Theatro Central um espaço aberto a todos os eventos
capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural da comunidade. Esta história é
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narrada a partir de depoimentos de iratienses que fizeram deste espaço cultural um ambiente
de novas sociabilidades, usufruindo e tendo a oportunidade de conhecer outras culturas por
meio do cinema.
É interessante pensar na ideia de que o cinema não é só o filme e sim a forma de
pensar que ele oferece, provocando um encontro de variadas realidades. A linguagem
cinematográfica é um veículo, que dispõe de vários códigos específicos, proporciona uma
comunicação/conexão entre o diretor/filme, construindo uma ponte até os espectadores, isso
acaba produzindo um feedback de informações. A cinematografia faz uso deste princípio e
utiliza a metalinguagem, com a função de revelar suas estratégias narrativas, através das
imagens, sons, citações intertextuais, diálogos, trilha sonora, ângulos de filmagem, cores,
movimentos da câmera, planos etc...
Ilustração 1: Capa do documentário A História do Cine Theatro Central de Irati.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2014.

Na primeira parte do documentário busquei construir uma breve história do cinema
no mundo com o objetivo de inserir meu objeto no contexto histórico. Na sequência, narro
sobre a vinda da família Wasilewski da Polônia, o porquê e como chegaram ao Brasil, e se
estabeleceram na cidade de Irati, no interior do Paraná. Busco explicar também, como o
jovem polonês João Wasilewski teve contato com o cinema, apaixonando-se e fundando o
Cine Theatro Central, considerada a 2° casa cinematográfica do Paraná, em 1920.

27

Estimulante perceber toda uma teia de fatos que estão interligados e correlacionados com a
história mundial, como por exemplo os primeiros filmes, a invenção do cinema, o avanço da
comunicação, o sonho do imigrante, a iminência da guerra e o desejo de liberdade e paz.
Contando, através de relatos de iratienses e familiares do fundador, este momento
marcante para cidade, busquei representar, por meio de entrevistas 1 e por um quantitativo e
qualitativo conjunto de fontes iconográficas, a história do cinema em Irati, como ele era, no
início de madeira, como funcionava o seu projetor, os filmes exibidos, que eram mudos, e
depois o avanço para a era sonora.
A documentação arrolada deixou claro para mim que o Cine Theatro Central
proporcionou transformações importantes na vida social dos que o frequentaram,
influenciando nas representações sociais dos moradores. No período de 63 anos em que
existiu, se transformou em um dos lugares de maior movimento nos fins de semana na
cidade de Irati e acompanhou várias gerações. Para as pessoas que não o conheceram, o
documentário teve o objetivo de mostrar como o cinema foi importante para o
desenvolvimento cultural e social da cidade, na medida em que proporcionou novas
sociabilidades antes restritas ao ambiente das igrejas e das bodegas7.
No documentário procurei mostrar como o cinema se integrou à vida da
comunidade, tornando-se o lugar de encontros sociais, culturais, políticos e artísticos. Esta
integração pode ser percebida por situações onde este espaço, muitas vezes, era cedido sem
qualquer remuneração para angariar fundos a hospitais, igrejas e instituições de caridade.

Um trabalho relevante em torno das sociabilidades na cidade de Irati se refere ao estudo de Neli Teleginski
em torno da história das bodegas em Irati. Para mais informações buscar: TELEGINSKI, Neli Maria. Bodegas
e bodegueiros em Irati-PR na primeira metade do século XX. Dissertação de mestrado em História.
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

7
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Neli Teleginski em sua dissertação de mestrado em torno da história das bodegas em
Irati, intitulada Bodegas e bodegueiros em Irati-PR na primeira metade do século XX cita
que João Wasilewski, tornou-se uma das pessoas mais conhecidas de Irati na primeira
metade do século XX e que seus empreendimentos no centro da cidade se tornaram pontos
de encontro e diversão da sociedade iratiense. Teleginski frisa que em 1936, João
Wasilewski pagava a câmara municipal oito impostos, referentes as suas empresas,
evidenciando o empreendedorismo do antigo exibidor e o movimento que se formava em
tono da sua Padaria Iraty e Cine Theatro Central.
Documento 1 - Recorte de reportagem do Jornal O Debate, em 1982.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2017.

Nesta ilustração temos um recorte do jornal O Debate, de 11 de dezembro de 1982,
ano do falecimento de João Wasilewski. O veículo de imprensa era de propriedade do
jornalista e memorialista José Maria Orreda, fonte imprescindível desta pesquisa que
também faz parte do documentário A História do Cine Theatro Central de Irati, como
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entrevistado.
Através desta fonte primária podemos ler e visualizar a importância que a cidade e
sua população depositava na imagem de João Wasilewski e seu Cine Central, onde é
evidenciado através das linhas poéticas da reportagem o seu trabalho em prol da
comunidade iratiense, transcendendo a ideia de que o cinema só trazia arte, lazer e cultura,
mas, também vislumbra-lo e utiliza-lo como um espaço que era cedido sem remuneração
financeira para angariar fundos para as diversas questões sociais que a cidade necessitava.
Nosso objeto torna possível o debate com Pesavento (2007), que discute sobre como
as sociabilidades surgem e vão se modificando com o tempo. Sintetizando este pensamento
e trazendo a ideia para o nosso caso, o cinema e João, é possível ver que ambos foram parte
essencial do quebra cabeça histórico iratiense que envolve décadas, fontes, fotografias,
lembranças, memórias, peças essenciais para se poder traçar apontamentos sobre as
sociabilidades iratiense nesta época do cinema.
Fotografia 1 - Rua XV de novembro, Cine Theatro Central em 1976.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2012.

No que se refere a documentação arrolada para a composição do documentário,
cabem algumas colocações. Uma das primeiras fontes orais para a pesquisa foi o filho do
João Wasilewski, Júlio Wasilewski, na época da entrevista em 2013 estava com 87 anos, e
possuía um dos maiores patrimônios históricos referentes ao cinema de Irati e região.
Com ele foram obtidos vários dados, como fotos, matérias de jornais e revistas,
documentos e objetos originais, propagandas, cartazes originais de filmes, folhetos
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semanais, rolos de filmes e ingressos de vários valores e moedas vigentes durante toda a
existência do Cine Central. Outra fonte oral foi o neto do fundador do cinema, meu pai
Pedro Wasilewski Almeida que também foi administrador do Cine Central durante 10 anos.
Parte da trajetória de João Wasilewski e seu cinema foram contados a partir desta fonte, que
também disponibilizou fotos, livros e arquivos históricos.
Depois de pesquisar os familiares, o próximo passo foi checar os registros históricos
no município na Casa da Cultura Edgar Andrade Gomes. Neste espaço cultural obtive
arquivos, como os livros Irati 70 anos e Irati 100 anos, que narram boa parte da história da cidade,
e foi muito importante para a pesquisa. Revistas que tiveram a participação do professor e
memorialista José Maria Orreda8, fonte indispensável para o trabalho, na medida em que viveu
intensamente este tempo do cinema e pode escrever sobre ele assim como Júlio Wasilewski.

Foi possível perceber através das fontes arroladas em torno do documentário, que
João Wasilewski foi alguém que viveu sempre com um entusiasmo inabalável, porque
segundo os entrevistados o seu trabalho parecia lhe render algo mais do que a simples
retribuição financeira. João Wasilewski, faleceu em 02 de dezembro de 1982, portanto
muitos dados essenciais foram captados com seu filho, neto e descendentes.
O esforço de João Wasilewski em criar e consolidar uma sala de espetáculos em
Irati, corroborou para propiciar uma forma de divertimento e lazer que tem ligação com as
mais variadas vertentes culturais da humanidade. A cidade passou a ter um teatro,
propiciado pelo empresário e fomentador cultural João Wasilewski. A população começou
a consumir a produção cinematográfica que se organizou em um espaço único e fixo ao
longo de 63 anos.
José Maria Orreda, nasceu em Irati, em 27 de novembro de 1936, filho de Luiz Orreda e Ângela Eulália
Brustolin, casado com Madalena Maria Anciutti Orreda. Cursou a Escola Superior de Educação Física e
Desportos do Paraná (1958- 1960), foi fundador do jornal O Debate (1961); incentivou a construção do
Ginásio de Esporte em Irati, das escolas João XXIII na Vila São João e Pe. Wenceslau no Rio Bonito, foi Inspetor
Regional de Ensino da Secretaria de Estado da Educação (1964-1969). Contribuiu para a implantação das
Associação de Pais e Mestres (APM) nas escolas rurais de Irati. Coordenador da APAE (1967) e secretário
geral. Coordenou as primeiras ações para a instalação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati.
Co-idealizador do brasão do Município de Irati, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico
Paranaense em 1980, do Conselho Regional de Desportos (1983-1986), do Conselho Estadual de Cultura
(1985-1986), Presidente da Câmara Municipal de Irati (1983-1985). Faleceu dia 30 de março de 2014. A
entrevista com o professor e memorialista José Maria Orreda foi feita em sua casa no centro da cidade de
Irati para o documentário em 2013, foi sua última entrevista em vida, pois, em 2014 ocorreu o seu
falecimento. A gravação aconteceu na sala de estar da casa da fonte, pois lá ele se sentia mais à vontade.
Iniciou-se uma conversa sobre o cinema e sua importância social e cultural para a cidade, o entrevistado
comentou vários pontos históricos e mostrou fotos e matérias feitas por ele, sobre a história de Irati, onde
ele escreveu sobre o cinema. A fonte foi imprescindível para o trabalho e demonstrou muita afinidade com
a história do cinema, relembrando fatos marcantes que viveu no estabelecimento, demonstrando emoção
ao contar as histórias.
8
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1.3 - Debate com grupo focal: desconstruindo a história do Cine Theatro Central
de Irati
Utilizando essa experiência de usar um meio de comunicação amplo que é o cinema
como forma de estudo e desenvolvimento, gerador de discussões, veio à tona a ideia de usar
o Cine-Clube Denise Stoklos, como o primeiro local de exibição do material, que acabou
proporcionando, após a projeção, um grupo focal, que aconteceu de maneira espontânea e a
pedido dos participantes.
Fotografia 2 - Centro Cultural Clube do Comércio, Cine Clube Denise Stoklos, Sessão do
documentário A História do Cine Theatro Central de Irati em 2014.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2014.

Nesta fotografia podemos ver o registro dos participantes da primeira exibição do
documentário A História do Cine Theatro Central de Irati no Cine-Clube Denise Stoklos. Na
primeira fileira da esquerda para a direita está Luiza Nelma Fillus 9 (Ex-diretora do campus
de Irati da Unicentro e presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul ALACS); Vânia Regina Fidalski Almeida (Professora e pedagoga); Pedro Wasilewski
Almeida (Administrador de Empresas e neto do fundador do cinema); Fernanda Picolotto
(Turismóloga); Leonardo Campos (Psicólogo); na fila de cima na mesma ordem Cassio
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Olavo Carvalho e esposa (Médico e entusiasta cinematográfico);
Pedro Henrique Wasilewski Almeida (Jornalista, produtor cinematográfico e pesquisador);
Rodrigo Stelmarsczuk (Historiador); Paloma Stelmarsczuk (Acadêmica de História); e, na
última fileira, seguindo a mesma ordem está Michelangelo Gumiero (Diretor da rádio
Cultura FM 87.9) e as quatro pessoas a seguir são um casal de professores universitários
acompanhados de seus pais, infelizmente desconheço os nomes.
O debate que foi gerado após a exibição pode proporcionar muitas inquietações e
despertou o interesse desta pesquisa, pois, agora, fazendo as análises e a busca por
informações, é possível interpretar com a ajuda dos autores as questões sociais muito
importantes e a alegria dos participantes da sessão em voltar no tempo relembrando as fortes
sociabilidades que viveram outrora com o cinema.
Segundo Borges e Santos (2006, p.1-7), nos últimos anos vários profissionais de
diversas áreas, vem fazendo uso da possibilidade ampla que a técnica do grupo focal
proporciona, além de várias modalidades e vertentes metodológicas possíveis dentro deste
campo, pois as entrevistas e discussões grupais podem ter diferentes visões, com as
referências históricas e socioculturais.
Partindo da ideia de Gomes e Barbosa (1999, p.1-7) de que o grupo focal tem um
caráter de discussão informal, mas também qualitativo e em profundidade, e que o grupo irá
discutir sobre suas percepções e sentimentos sobre um determinado tema, na maioria das
vezes comum para todos, é que valorizamos a experiência que se mostrou imprescindível
para o reordenamento da pesquisa que esta dissertação é fruto.
O emprego desta técnica se mostrou pertinente para obter as reflexões necessárias
sobre o conteúdo do documentário. A projeção foi realizada no Cine-Clube Denise Stoklos.
Este clube pode ser considerado um resquício do Cine Theatro Central de Irati, pois é
formado praticamente por pessoas que em algum momento da vida tiveram um contato
profundo com o ponto de encontro social que o cinema proporcionava e, nos dias atuais,
dizem sentir falta desse encontro pessoal que gera discussões e reflexões significativas na
vida social.
A conversa com a professora, educadora Luiza Nelma Fillus, foi gravada em 2013 para o documentário no
Centro Cultural Clube do Comércio, onde a fonte tem uma livraria. Voltando ao passado Luiza, lembra da
importância do cinema em sua vida, como fonte de informação, ponto de encontro e diversão. A entrevista
foi feita em uma sala de aula do clube, a câmera foi posicionada e a conversa aconteceu de uma forma muito
rica e com muitas informações e impressões relevantes sobre a história do Cine Theatro Central. A segunda
conversa com a educadora foi em 2014, após a exibição do documentário no Cine Clube Denise Stoklos, no
Centro Cultural Clube do Comércio.
9
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O documentário A História do Cine Theatro Central de Irati foi utilizado como
objeto disparador de discussões com os participantes da exibição fílmica. O debate com o
grupo focal foi filmado, analisado e transcrito. Nesse sentido, esta dissertação se caracteriza
de forma peculiar, pois não se restringe em apenas coletar dados aleatórios e dar-lhes um
sentido histórico, trabalho realizado, ainda que de forma superficial, no documentário.
Nesta dissertação busco construi-los de acordo com as histórias subjetividades dos
indivíduos participantes da pesquisa. Passeando pelos fatos, significados e o que pensam os
sujeitos sobre o tema investigado é possível também partir da realidade e da memória dos
atores sociais.
Ilustração 2 - Propaganda da exibição na Fundação Cine-Clube Denise Stoklos.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2014.

Por ter esse corpo metodológico, a discussão se preocupa em mergulhar fundo no
assunto, permitindo assim enxergar o entendimento de uma determinada realidade, que traz
uma ideia de “coesão social”, como diz Durkheim (1990, p.178), agindo como uma força
social, embora passe despercebida a olhos nus, mas, com óculos de pesquisador é possível
ver que essa força faz as coisas agirem, como os costumes, modos, anseios e os fenômenos
sociais de uma comunidade, tornando possível a análise da representação social e das
sociabilidades por meio do grupo focal e do documentário.
O grupo focal teve a presença de 16 pessoas, que depois da provocação vinda das
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lentes do projetor puderam ser levadas a um determinado tempo e espaço, em que
reconheceram-se e identificaram-se como os coadjuvantes deste capítulo histórico da
cidade e do cinema, redescobrindo narrativas já esquecidas pelo tempo. Segundo um dos
participantes da exibição fílmica, Dagoberto Waydzik10:
Este documentário trata-se de um importante resgate e registro da história
do cinema de Irati. Esse espaço foi fundado em 1920 e manteve suas
atividades até 1983. O cinema do seu João Wasilewski. Esse homem foi
vanguarda de seu tempo. Manteve um cinema por 63 anos. Talvez, o mais
antigo cinema gerido por um único proprietário no mundo. Quem
conheceu o cinema sabe que esse espaço, que abrigava 950 pessoas, foi
muito importante para a vida cultural de Irati era o ponto de encontro da
cidade. Ali se reuniam várias gerações de iratienses nos finais de semana.
Ali ocorriam gincanas, atividades beneficentes e cívicas. Foi um marco
para nossa cidade. (WAYDZIK, Dagoberto. Entrevista concedida em
2014, após a exibição do documentário, acervo particular).

Presente na exibição o médico cardiologista e entusiasta cinematográfico Cassio
Olavo Carvalho comenta:
Eu sou um apaixonado, vivi tudo isso, mas, o ponto de encontro que era o
cinema é interessante, hoje esse contato de pessoas essa troca de
experiências é representada pelo Iphone, está todo mundo conversando
através deste aparelho, na época o Iphone era o Cine Theatro Central, era
aonde as pessoas se reuniam interagiam e trocavam pontos de vista e
compartilhavam uma visão de mundo completa. (CARVALHO, Cassio O.
Entrevista concedida em 2014, após a exibição do documentário, acervo
particular).

Através destas falas é possível mensurar o sentimento de pertencimento que as
pessoas tinham com o espaço que foi o Cine Theatro Central, um lugar que além de sessões
cinematográficas proporcionava à população o entrelace social, formando sociabilidades
peculiares que no tempo presente parecem fazer falta. Segundo Luiza Fillus:

A primeira conversa com o engenheiro civil Dagoberto Waydzik foi feita no seu escritório em 2013 para o
documentário. Dagoberto viveu sua infância e adolescência vendo os filmes na tela do Cine Theatro Central.
O plano mediano para gravação foi utilizado novamente, mantendo o padrão e a entrevista logo iniciou leve e
tranquila, no estilo bate papo. A fonte contou vários fatos de quando era criança e frequentava o cinema, lembrou
que ia com os amigos e com a família inteira, era um programa fundamental nos fins de semana, não podia
faltar o cinema. Também falou dos seus “namoricos” no Cine Central e de filmes que marcaram sua vida. A
segunda entrevista aconteceu após a exibição do documentário no Cine Clube Denise Stoklos no Centro
Cultural Clube do Comércio em 2014, a entrevista foi muito marcante e foi possível entender realmente o
poder cultural e social que o cinema desempenhava, desde sua criação até o seu fechamento. O entrevistado,
por ser engenheiro civil, comentou com bastante certeza o interior e a arquitetura do cinema, que, segundo
ele, não era uma mera sala de espetáculos, era um local que, para a época, não ficava nem um pouco atrás dos
grandes centros brasileiros e europeus. Em 2015, 2016, 2017 e 2018 ocorreram várias outras conversas e
comentários sobre as suas lembranças no cinema de Irati, que aconteceram de modo informal.
10
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Vivi muito no cinema, passei boa parte da minha juventude e infância ali,
foram bons momentos, vivi muitas emoções naquele espaço. Era o ponto
de encontro das pessoas, saia namoro, casamento, ali se conversava de
tudo, assuntos sobre política, religião, cultura, vinha muitas pessoas
inclusive do interior” (FILLUS, Luiza N. Entrevista concedida em 2013,
presente no documentário, acervo particular).

As entrevistas resultantes do debate proporcionado a partir do grupo focal mostram
que a população iratiense utilizou o cinema e o identificou como parte fundamental de suas
vidas, ou seja, o Cine Theatro Central pode ser considerado como um patrimônio cultural
de Irati. Mas, por que o cinema desapareceu se a comunidade sabia de sua importância
cultural, como formador de opiniões e fomentador de sociabilidades? Alguns entrevistados
irão afirmar que a televisão gradativamente vai substituindo o cinema. A comodidade, o
custo e o investimento no espaço privado ajudam a entender esta mudança de habito. O que
resta é a memória, a lembrança e a saudade.
Existe um trabalho interessante para a um estudo mais denso do autor Alexandro
Portelli, em especial o livro intitulado Ensaios de História Oral que pode ser utilizado para
pensar a construção de narrativas, entrevistas desta dissertação. Essa construção é feita a
partir das perguntas do entrevistador. Por isso, Portelli usa a expressão entre-vistas. O
depoimento tem mais um sentido de indicar uma única origem da narrativa, uma fonte de
verdade.
O uso do documentário como recurso didático no ensino/aprendizagem do sujeito
estabelece uma função eficaz que é a de estimular as sensações vividas pelas pessoas,
enquanto agentes da história, que estão assistindo. A oportunidade de estabelecer vínculos
históricos e emocionais dá a possibilidade de criar ações sentidas de forma que os
participantes desde momento de grande compreensão das representações da realidade
cultural e social, sejam levados à diversos momentos da história.
Para um estudo mais aprofundado sobre a noção de patrimônio cultural no Paraná
importante consultar a obra de Márcia Scholz de Andrade Kersten, intitulado Os Rituais de
Tombamento e a Escrita da História: Bens Tombados no Paraná entre 1939-1990.
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CAPÍTULO 2 – A HISTORICIDADE DO CINE THEATRO CENTRAL DE IRATI
Cine Theatro Central
O riso nas horas antigas,
Eram inocentes, fáceis de achar, Era
clara a face da amiga,
Os segredos, amiúde se podia contar!
Os olhares naquelas horas distantes
Que um vento quente de verão levou,
Eram a inspiração maior dos amantes,
Tempos de poesia que na estrada ficou!
As flores geradas em outras eras,
Que perfumaram outras velhas
gerações, podem ser sementes de outras
primaveras,
Mas não aquelas que embalaram velhas canções!
Os verões de boca de sino e Cine Central,
As vezes voltam para a saudade suprir,
É como se um breve e silencioso vendaval,
Nos convidasse para o passado partir
(Edilson Souza, 2015)

2.1 - João Wasilewski e o Cine Theatro Central
Para mensurar este recorte sobre a história do Cine Theatro Central, é preciso pensar
a trajetória de João Wasilewski, que fomentou este amor pela 7° arte e trouxe o cinema para
Irati. Como fonte principal para traçar informações sobre este capítulo, utilizamos as
entrevistas presentes no documentário, as falas coletadas na exibição fílmica e também alguns
escritos e memórias de Júlio Wasilewski, in memoriam. Serão empregados também
determinados trechos do documentário e entrevistas de Pedro Wasilewski Almeida, Jose
Maria Gracia Araujo 11 e Jose Maria Orreda, in memoriam.
Atual presidente do Rotary Club de Irati, membro da ALACS, Jose Maria Gracia Araujo nasceu em Irati- PR.
Transferiu-se para Guarapuava na década de 1950 e depois para Curitiba. Filho do artista iratiense Primo
Araújo, seguiu a tendência para o desenho e escultura. Em Curitiba cursou a Escola Técnica, onde aprendeu
diversas técnicas artísticas, como entalhe em madeira e outras. Voltou para Irati no final da década de 1990,
participando da vida cultural da cidade com programa na rádio e colunas em jornais e revistas locais, sempre
relacionados ao patrimônio arquitetônico, pessoas e casos da cidade. José Maria Gracia Araujo, foi o primeiro
a dar a entrevista sobre o cinema e seu fundador para o documentário, a gravação foi feita na Casa da Cultura
de Irati em 2013, onde o memorialista trabalhava. A conversa aconteceu no escritório da fonte, onde havia um
clima perfeito para falar sobre o tema, pois, existiam algumas fontes históricas. As conversas ao longo dos
anos com esta fonte foram longas, a busca de informações para montar esta dissertação exigia isso.

11
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O memorialista Jose Maria Orreda, em entrevista para o documentário em 2013, diz
que João Wasilewski, nascido na Polônia em 1898, chegou a Irati no dia 31 de dezembro de
1911 e em 1916 comprou a padaria do seu patrão, onde trabalhava há dois anos. “Talvez até
a vinda dele tenha alguma relação com fato de já existirem algumas famílias polonesas.
Depois de 1911, em vários momentos a imigração polonesa se acentuou de uma forma muito
grande e eu certa vez escrevi que o iratiense se não tem no sangue tem na alma a pinta do
polaco”. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).
No ano de 1918 adquiriu aparelhagem de um cinema ambulante e tornou-se o
primeiro motociclista de Irati e região. Casou-se em 1919 com D. Magdalena Burko
Wasilewski e o Cine Theatro Central foi inaugurado em 28 de agosto de 1920. João
Wasilewski na década de 1970 já era considerado, pelos sindicatos de indústrias
cinematográficas do Paraná e Santa Catarina, como o mais antigo exibidor cinematográfico
do Brasil. Nesta trajetória, segundo Orreda, João Wasilewski fomentou o desenvolvimento
cultural da cidade na medida que o espaço do cinema foi palco para inúmeras outras
atividades, não apenas usado para a projeção de filmes. Este fator deu ainda maior relevo e
notoriedade a pessoa de Wasilewski e ao seu cinema, a ponto de ser identificado como
exemplo de cidadão de Irati, na medida que promovia seu desenvolvimento cultural.
O cinema do Wasilewski foi, em determinada época, ponto de encontros
culturais, políticos, artísticos, sociais, promoções beneficentes; festas em
benefício do Hospital e outras instituições, colações de grau, festividades
cívicas. No dia da criança, em outubro, há mais de 25 anos, João
Wasilewski vem oferecendo gratuitamente sessões cinematográficas aos
alunos das escolas de Irati. João Wasilewski, cidadão de Irati. (ORREDA.
Jose M. Entrevista concedida em 2013, presente no documentário, acervo
particular).

Em entrevista concedida, passeando pelas suas lembranças e escritos, Júlio
Wasilewski, filho de João, nos conta histórias antigas sobre a família, que para o menino Jan
“João” de Maidam, aldeia próxima de Lublin, na Polônia russa: “aqueles dias do início deste
século pareciam demorar a passar, o vento soprava nos campos verdes da primavera tudo
soava tranquilo como os cantos dos pássaros e só a sucessão das estações mudava a rotina
diária do lar de pequenos agricultores polacos”. Além disso, completa Júlio:
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O avô de João, Kasemiro Wasilewski, que também tinha muita história
servira como oficial do exército Russo na região da Criméia,
permanentemente conflagrada. Ele Kasemiro já não era mais aquele
homem feliz encantado com a sucessão das estações na Vila de Plonka que
administrava. A noite perto da lareira se reunia com os filhos e em voz
baixa conversavam por horas. Jan (João), sempre atento, já percebia que
algo estava fora do comum, enquanto malas eram arrumadas, os familiares
o alertavam sobre uma viajem para a capital da Polônia, Varsóvia, por
alguns dias, para participarem de um casamento na casa de parentes. Até
que o menino de 13 anos desconfiado vinha notando e observando a
mudança da rotina, um dia reclamando da demora da viajem, descobriu o
que seu coração já lhe dizia, estavam indo embora, abandonando tudo para
tentar a vida longe da guerra, em outro lugar, estavam a caminho do Brasil.
(WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em 2013, acervo particular)

Júlio explica que:
Anos depois papai veio perceber que aquilo que sentia enquanto
atravessava o atlântico era muito mais amplo e complexo do que sua mente
de criança poderia compreender. O envolvimento de seus familiares com
movimentos políticos que visavam a libertação da Polônia, que estava sob
o domínio Russo, tinha posto em risco a segurança da família e para evitar
uma eminente deportação para a Sibéria, como já havia acontecido com
um antepassado que pagará por seu idealismo patriótico. Não pensaram
duas vezes e foram embora, deixando tudo para trás casas, terrenos e bens,
resolvendo iniciar uma nova vida no Brasil, que era uma terra que emanava
esperança de paz e liberdade. (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista,
concedida em 2016, acervo particular)
As falas acima, ao mesmo tempo em que evidenciam o caminho imigratório de uma das
muitas famílias de poloneses que vieram para o Brasil, exemplificam alguns motivos e o sentimento
da necessidade de partir para um novo ambiente da família Wasilewski. As questões políticas, a
insegurança de viver e a necessidade de recomeçar fazem parte desta trajetória que implica construir
uma vida nova em um novo país.
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Documento 2: Passagem de navio do Porto de Bremen, na Alemanha, 1911.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

A passagem do navio Erlanger, relacionava as seguintes pessoas: Wasilewski:
Mikolay 36 anos, Anastazia 33 anos, Jan “João” 13 anos, Marya 7 anos, Franciszka 3 anos,
Franciszek 32 anos, Kazimierz 66 anos e Marya 63 anos.
Júlio Wasilewski relata abaixo, de forma pormenorizada, a trajetória da viagem feita
por sua família até chegar ao Brasil. Saindo do porto de Bremem, na Alemanha, em 1911,
desembarcando no Rio de Janeiro, na sequência seguindo viagem até Paranaguá para, por
fim chegar em Irati. Trajetória que se identifica a muitas outra famílias de imigrantes que
foram ocupando espaços que o governo brasileiro, em especial o governo do Estado do
Paraná, lhes atribuída segundo sua origem étnica12.
Foi no dia 4 de novembro de 1911, João, com 13 anos, poderia estar
avistando as ondas a bater na costa e no casco do navio que enfrentava o
mar deixando o velho mundo em direção ao novo, o porto de Bremen na
Alemanha, foi sumindo lentamente de sua vista no horizonte. A Europa e
o passado ficavam para trás. Após algum tempo de viagem, o menino
percebeu que se aproximavam de outro continente, os pássaros a cantar e
as gaivotas a voar em torno do navio lhe traziam a resposta que logo iriam
desembarcar no Rio de Janeiro, depois da chegada seguiram viajem até
Paranaguá e em seguida chegando em Irati, no interior do Paraná, o
destino da família era a cidade de Cruz Machado, onde o Governo
Brasileiro estava desenvolvendo um programa de colonização, e já haviam
muitas famílias polonesas no local. (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista,
concedida em 2013, presente no documentário, acervo particular).
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Fotografia 3: Cine Theatro Central e João Wasilewski em 1982.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Nesta foto João Wasilewski está em frente ao Cine Theatro Central, no ano de 1982,
uma de suas últimas fotografias. Alguns meses depois, pouco antes de sua morte em 2 de
dezembro de 1982, o antigo exibidor concedida uma entrevista ao jornalista Aramis
Millarch13, relembrando que ao chegar na estação ferroviária de Irati, seu pai Mikolay Nicolau, parou para tomar um café e neste momento um conterrâneo de sobrenome Glinski
lhe indagou sobre qual seria o seu destino. Durante a conversa se falou sobre Cruz Machado,
foi quando o polonês Glinski lhe alertou que aquele lugar não prestava e que havia uma
grande epidemia de tifo naquela região e que isto estava dizimando os poloneses causando
terrível mortandade. Neste momento a família Wasilewski, mudou os seus planos e ficaram
em Irati, dia 31 de dezembro de 1911, marca a fixação da família em sua nova residência em
Irati, Paraná, Brasil.

Para um estudo mais aprofundado da imigração polonesa para o Paraná, importante consultar as obras de:
URBAN, João e Teresa Urban. Tu i TAM = Aqui e lá: memória da imigração polonesa no Paraná. Edições
Mirabilia, Primeiro de Maio, Paraná, Brasil, 2004. WACHOWICZ, Ruy C. Aspectos da Imigração Polonesa
no Brasil. UFPR, Curitiba, PR, 1970. GLUCHOWSKI, K. Os poloneses no Brasil. Porto Alegre: Rodzicz &
Ordakowski editores, 2005. DOUSTDAR, Neda Mohtadi. Imigração polonesa: raízes históricas de um
preconceito. Dissertação de mestrado em História. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1990.
12

13

Entrevista disponível em: http://www.millarch.org/tag/jo%C3%A3o-wasilewski. Acervo Aramis Millarch.
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Fotografia 4: João Wasilewski, em 1916.

Fotografia 5: Nicolau e Anastásia Wasilewski.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Na primeira foto vemos João Wasilewski, em 1916. Segundo os memorialistas
Jose Maria Gracia Araujo e Jose Maria Orreda, a foto foi tirada pelo fotógrafo Mário
Venturini. Na fotografia ao lado vemos os pais de João, Anastácia e Nicolau Wasilewski,
provavelmente entre as décadas de 1920/1930, segundo informações de Júlio Wasilewski.
Através de minhas pesquisas e conversas com Júlio Wasilewski e o neto de João,
meu pai Pedro Wasilewski Almeida, em conjunto com os memorialistas Jose Maria Gracia
Araujo e Jose Maria Orreda, foi possível descobrir que no início do século em Irati a terra era
barata e a madeira abundante. Em pouco tempo a família estava residindo já em casa própria,
construída próxima ao armazém da estrada de ferro.
Junto hoje onde é o “Morro da Santa”, nome popular do local que se chama Colina
Nossa Senhora das Graças, inaugurada em comemoração ao cinquentenário do município e
que abriga a maior imagem de Nossa Senhora das Graças do mundo com 22 metros de
altura; a família Wasilewski começou a lavrar a terra, inicialmente para sua sobrevivência e
depois sustento financeiro. “Jan agora se chamava João”; mas, não foi somente pela
mudança do seu nome que o jovem sentiu sua ligação com a nova terra, pois, segundo Júlio,
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o menino sentia-se em um novo mundo de novas esperanças e sonhos, onde tudo era
possível, e o único sentimento necessário para alcançar o êxito era a força de vontade e
muito trabalho.
Segundo o relato de Júlio:
João, sempre inquieto queria progredir, e não deixou passar a
oportunidade de ter seu próprio negócio e comprou a padaria do seu patrão
Domingos Sebastião, onde trabalhava a dois anos. Este fato ocorreu em
1916, e o negócio foi acertado por 500$000 (Quinhentos mil réis), parte
financiados pela sua mãe Anastásia Bzüwka Wasilewski, que guardava
sabiamente as economias que trazia da Europa. (WASILEWSKI, Júlio.
Entrevista, concedida em 2013, acervo particular)
Documento 3: Alvará de funcionamento da Panificadora Iraty, em 1916.

Fonte: ARAUJO, Jose Maria G. Acervo, 2017.

João Wasilewski tinha apenas 17 anos quando então estabeleceu-se por conta
própria, como podemos ver através da fotografia do documento que é o alvará n. º29,
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concedido pela Prefeitura Municipal de Iraty, em 27 de março de 1916, pelo então prefeito
interino Antonio Mattoso Xavier Sobrinho. O Alvará situa o negócio na Rua Dr. Francisco
Xavier da Silva, isto fica hoje na Rua Cel. Emilio Gomes, onde era o Banco do Estado do
Paraná segundo informações do memorialista Jose Maria Gracia Araujo. Desta forma é
possível visualizar que com este passo dado o jovem empresário pôde ter segurança
financeira para poder investir e manter as projeções cinematográficas em Irati de maneira
ininterrupta, aliando os dois empreendimentos padaria e cinema.
Fotografia 6: Rua XV de novembro, Panificadora Iraty, João Wasilewski e sua família em
1916.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2016.

Esta é a primeira fotografia da panificadora Iraty recém adquirida por João Wasilewski
que está de paletó escuro, calça clara e olhando para o lado, seu pai Nicolau Wasilewski está
ao seu lado de chapéu na porta da panificadora com o que possivelmente poderia ser um saco
de pipoca nas mãos, a mulher de mãos dadas com uma criança é Anastásia Bzüwka
Wasilewski, mãe de João, este é um registro da família Wasilewski em 1916, em frente ao
seu novo empreendimento segundo Júlio Wasilewski.
Júlio Wasilewski em sua entrevista afirma que:
Os dias iam passando e João sentia-se tranquilo, aproveitando as
mudanças das estações sem muita preocupação e por agir desta maneira o
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tempo parecia ser curto demais para a sua energia, além de administrar seu
empreendimento de panificação durante todo o dia, sobrava tempo para
auxiliar o seu amigo e conterrâneo Theodoro Chichewicz, em seu
botequim, onde apareceu o cinema ambulante. (WASILEWSKI, Júlio.
Entrevista, concedida em 2016, acervo particular)

Este fato marca seu primeiro encontro em solo brasileiro com aquilo que seria a sua
paixão eterna. Relembrando os velhos tempos na entrevista concedida ao jornalista
Millarch, João Wasilewski quando criança, em visita a casa de parentes na capital da
Polônia, Varsóvia, guardou a lembrança e o encanto de ver pela primeira vez a magia do
cinema, trazendo consigo guardado em seu coração a magnitude da 7° arte. Júlio completa
que “Nunca mais João Wasilewski, cederia na sua fidelidade ao amor pelo cinema”. O
memorialista Jose Maria Gracia Araujo ressalta:
E o seu João como pertencia já a sociedade iratiense, deve ter frequentado
o cinema e se encantou como qualquer outra pessoa se encantaria e talvez
com o sangue assim de empreendedor que ele demonstrou desde o início
nos empreendimentos na área comercial etc... Ele já visualizou lá na frente
uma boa expansão para o negócio e vendo que haveria uma certa
facilidade até em adquirir do viajante mascate todo o equipamento, ele não
perdeu tempo. (ARAUJO, Jose
M. G. Entrevista, concedida em 2013, presente no documentário, acervo
particular).

No ano de 1918, era proprietário da aparelhagem do ambulante. “Nessa época,
tornou-se o primeiro motociclista da região com sua Indian de 2 cilindros. A moto também
acionava o gerador de eletricidade para a lanterna do cinema” (WASILEWSKI, Júlio.
Entrevista, concedida em 2013, presente no documentário, acervo particular).
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Ilustração 4: Rua Cel. Gracia, esquina com Cel. Emílio Gomes, vista da parte dos fundos do
cinema e da panificadora Wasilewski, época: 1920/1930

Fonte: ARAUJO, Jose Maria G. Acervo, 2017.

Segundo Jose Maria Gracia Araujo o desenho apresenta o cruzamento das ruas Cel.
Gracia e Cel. Emílio Gomes, nas décadas de 1920 – 1930.
As edificações maiores, ao centro do desenho, mostram os fundos dos
empreendimentos que pertenciam ao Sr. João Wasilewski e pôr vários
anos abrigou as instalações da padaria e torrefação de café da família além
do Cine Central. Pode-se notar, no interior do cercado, uma pequena
gaiota que era utilizada para a entrega dos pães à domicílio e que também
levavam as propagandas dos filmes que passavam no cinema (muito
comum na época). (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida em 2017,
acervo particular).

2.2 - As tecnologias e o trabalho de projeção: as transformações do cinema em
Irati
O sonho de João Wasilewski de instalar o seu cinema conseguiu ser realizado e com
esforço o primeiro Cine Theatro Central foi inaugurado em 28 de agosto de 1920, na época
o 2° cinema do Paraná. Segundo o memorialista Jose Maria Gracia Araujo e o jornalista e
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memorialista Jose Maria Orreda “a pequena comunidade de Irati teve esta oportunidade, era
o orgulho da cidade” (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, presente no
documentário, acervo particular).
Fotografia 7: Cine Theatro Central de madeira, década de 1920/1930.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

O Cine Theatro Central de Irati era, no início, de madeira, mas com dois andares,
camarotes, instalações sanitárias e bar anexo. Segundo Júlio, o cinema funcionava através do
projetor Pathe Freres, movido a força manual e vários iratienses fizeram parte deste momento
de encanto como “Valdemar Pohl e Udo Krieger que cuidavam da manivela, rodando os filmes
de forma sincronizada, atentos para que fosse constante a velocidade” (WASILEWSKI, Júlio.
Entrevista, concedida em 2016, acervo particular).
O Cine Theatro Central exibia filmes mudos em 1920; o memorialista Jose Maria
Orreda, nos conta que para trazer suavidade e emoção, João teve a ideia de formar um grupo
de músicos, havia música ao vivo, fazendo fundo musical para os filmes mudos.
O cinema era animado por artistas da época, músicos, tinha um piano que
era tocado pela dona Alice Machuca e outros instrumentos como Silvio
Salmon, tinha o Ladislauzinho que tocava no cinema e também um
barbeiro. No cinema nesta época os filmes do Chaplin faziam muito
sucesso. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo
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particular).

No antigo piano Essenfelder que está até hoje em segurança nas mãos da família
Wasilewski, Júlio lembra que: “A Sra. Alice Machuca, encantava as pessoas com o seu dom
musical, acompanhada pela flauta de Luis Meneghello e Ladislauzinho harmonizando com
o seu violino. Vários músicos iratienses tiveram a oportunidade de animar as sessões
cinematográficas durante anos” (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em 2015,
acervo particular).
Fotografia 8: Público no Cine Theatro Central décadas de 1950 - 1960.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Nesta fotografia vemos o público atento dentro do Cine Theatro Central, adultos nas
fileiras da frente e jovens nas fileiras atrás. Segundo o memorialista Jose Maria Gracia Araujo
e o neto do fundador do cinema Pedro Wasilewski Almeida, este registro foi feito entre as
décadas de 1950 - 1960. Infelizmente o memorialista demonstrou dificuldade em identificar
as pessoas neste registro fotográfico, mas, Pedro Wasilewski Almeida lembra, pois, segundo
suas informações ele está presente na fotografia é o menino de chapéu que aparece no canto
superior direito no fundo encostado na parede.
O neto do fundador do cinema ajudou a revelar alguns iratienses, começando pela
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fileira atrás dos adultos a menina sorridente que olha para o fotógrafo no momento do
registro é Luci Novak ao seu lado o menino que olha para o lado apontando para algo é Zeca
Wecher. Passando para a fileira da frente o primeiro homem com a mão sobre a boca é
Francisco Pintal ao seu lado Joge Garzuze que segundo o memorialista Jose Maria Gracia
Araujo era proprietário do Jornal Correio do Sul e foi o idealizador da movimentação que
foi debatida junto a outros iratienses sobre a construção de um monumento em uma das
colinas que circundam a cidade hoje o “Morro da Santa”. Ao seu lado está José Andrade
Leite e Júlio Marchiori, as outras pessoas que fazem parte deste registro histórico não foram
identificadas.
Júlio Wasilewski, Pedro Wasilewski Almeida e Jose Maria Gracia Araujo, lembram
que os intervalos durante as sessões se faziam obrigatórios, pois, era necessário para se trocar
os rolos dos filmes e dar continuidade, já que no início era só uma máquina que fazia as
projeções entre as duas partes das sessões.
Nestes momentos de pausa as pessoas podiam se relacionar e socializar e o bar do
cinema oferecia cafezinho, bebidas, doces e sorvetes. É o que lembra o neto do fundador:
“Tinha um bar anexo do lado do cinema onde é hoje a farmácia do Malanski e ali nos
intervalos vendiam sanduíches e vendiam bebidas” (WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro.
Entrevista concedida em 2013, presente no documentário, acervo particular).
Com a evolução tecnológica do cinema no mundo, novas oportunidades apareciam
e o Cine Theatro Central acompanhava as atualizações trazendo a oportunidade para a
população iratiense de ter algo que só os grandes centros podiam oferecer. No ano de 1930
o modernismo chegou na cidade e agora o fundo musical era feito através de um
equipamento que se chamava, segundo Júlio, de “Phonografo, que possuía um amplificador
musical com válvulas para manter sua intensidade sonora. O Cine Theatro Central, foi um
dos primeiros a trazer este equipamento que era importado da Alemanha, e também era
conhecido pelo nome de Panatrope”. (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em
2015, acervo particular)
Ainda de acordo com o entrevistado:
Vinha gente de toda a região conhecer e apreciar o fenômeno, pois, o
volume da música alcançava os limites do centro da cidade. Desta maneira
foram dispensados os rojões do Zacarias Fogueteiro, que alertava a
população com seus estouros sobre os novos filmes que seriam
apresentações pelas lentes do cinema. Os foguetes e o fogueteiro tiveram
outro momento de honra na história do Cine Theatro Central, ficando
reservados especialmente para a alvorada do dia de aniversário de
fundação do cinema, tantos foguetes para tantos anos do cinema, tradição
que perdurou durante várias décadas até o encerramento de suas atividades
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cinematográficas (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em 2013,
acervo particular).

A cidade ia crescendo e novidades vinham aparecendo de maneira constante e o ano
de 1933 marca a chegada de outra inovação tecnológica, um sistema sonoro mais moderno,
mas não tão fiel a sincronização com as imagens. Nas entrevistas que fazem parte do
documentário A História do Cine Theatro Central de Irati, Júlio Wasilewski e Jose Maria
Gracia Araujo, explicam que “alguns iratienses, sentiam estranheza e ao mesmo tempo
graça, quando o mocinho do filme falava com a voz da mocinha, ou os tiros de revólver em
filmes de bang-bang, soavam muito depois que o bandido já estava morto no chão, esta
inovação chamava-se de Vitafone, o som era gravado em discos de vinil e reproduzidos
separadamente” (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida em 2013, presente no
documentário, acervo particular).
Dois anos mais tarde, outra inovação moderna em um período curto de tempo trouxe
a solução para o sincronismo e os filmes eram mais fiéis com o áudio, proporcionando mais
imersão aos espectadores da 7° arte. Júlio afirma que:
Em 1935 o Movietone, fazia parte das aparelhagens do Cine Theatro
Central e funcionava da seguinte maneira, as faixas sonoras não eram mais
separadas dos rolos, resolvendo a falta de sincronização, o som era gravado
em pequenos traços em alto relevo, direto nas películas de celulose que
eram rodadas através do projetor, sendo reproduzida por um feixe de luz
que atravessava e sensibilizava a célula fotoelétrica (WASILEWSKI,
Júlio. Entrevista, concedida em 2013, presente no documentário, acervo
particular).
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Fotografia 9: Rua XV de novembro, Cine Theatro Central de alvenaria, década de 1930/1940.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Em 1936, ano que marca em âmbito mundial um clássico do cinema mudo com o
filme “Tempos Modernos” de Charlie Chaplin, os tijolos e o concreto tomaram o lugar da
madeira, e o Cine Theatro Central agora funcionava em nova casa, com cabines amplas e dois
projetores. Nesta fotografia podemos ver os grandes cartazes pintados à mão pelo artista
Primo Araujo. O memorialista Jose Maria Gracia Araujo, lembra que “O tempo ia passando
e ia se modernizando cada vez mais, apareceram as telas inicialmente eram pequenas, três,
quatro metros ou menos até por dois ou três de altura, depois apareceram as telas
panorâmicas, Cinemascope iam aumentando e com isso aumentava a curiosidade o interesse
das pessoas”. (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida em 2013, presente no
documentário, acervo particular).
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Fotografia 10: Construção em alvenaria do Cine Theatro Central, década de 1930.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2017.

Uma das curiosidades que envolvem esta construção e evolução do cinema, segundo
as lembranças de Júlio Wasilewski e Jose Maria Gracia Araujo, era que o prédio de alvenaria
foi construído em volta da estrutura de madeira sem modifica-la, para não causar
interrupções na programação, pois, segundo as entrevistas, é que a população iria ficar muito
brava se houvesse alguma paralisação nas exibições. Por conta disso após o término da
construção de alvenaria é que foi tirado a estrutura antiga de madeira, não interrompendo a
programação fílmica. Uma curiosidade é que o menino na foto é Júlio Wasilewski, junto
com o seu pai João Wasilewski, vistoriando a construção.
E em 1948 o Cine Theatro Central, recebeu sua última reforma e que durou até o
encerramento das suas atividades em 1983, neste aprimoramento final recebeu uma nova
máquina de projeção importada dos Estados Unidos da América, de nome Super Simplex,
última palavra em projeção, sua sala de espetáculos recebeu poltronas modernas
acomodando 950 lugares e melhoramentos na sua concha acústica.
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Fotografia 11: Interior do Cine Theatro Central em 1948, João Wasilewski é o primeiro ao lado
direito.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Nesta foto João Wasilewski é o primeiro na fila da direita, com alguns amigos que não
foi possível identificar, no interior recém reformado do Cine Theatro Central em 1948. Uma
curiosidade que a criação do projeto para a primeira reforma em 1936 que o cinema passou
a ser de alvenaria e a segunda reforma em 1948, foram feitas pelo filho de João Wasilewski
o engenheiro civil José Jacob Wasilewski, que foi o engenheiro da prefeitura de Irati em
1956, durante o cinquentenário da cidade, sendo o responsável pelo projeto e a criação,
execução da ideia para a construção do pedestal de sustentação do monumento da Nossa
Senhora das Graças, conhecida popularmente como imagem do “Morro da Santa”. Além
disso, projetou a sede da S. A. Moageira, Núcleo Regional de Educação de Irati, Sede da
Secretaria Municipal de Educação e Centro Administrativo Municipal (CAM), Colégio
Estadual Duque de Caxias, Delegacia Regional de Polícia Civil, prédio da panificadora Irati
ao lado do Cine Theatro Central e algumas outras obras que não foram elucidadas através
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das memórias de Pedro Wasilewski Almeida, Jose Maria Gracia Araujo e o engenheiro
civil Dagoberto Waydzik que comenta a estrutura física do Cine Central:
Eu estudei engenharia e aí eu tiro o chapéu para o seu João, aonde tinha um
espaço amplo tipo um anfiteatro, ou seja, um espaço aonde os bancos da
frente são mais para baixo o de cima tipo uma concha acústica que é os
teatros gregos, uma grande tela, um palco que dizia Cine Theatro Central,
ele servia como teatro e cinema, como teve gincanas de apresentação;
corredores amplos, sanitários, saída de emergência. Eu fui para França e
vi algumas coisas, muitas casas de espetáculo e o Cine Teatro Central não
deixava nada a desejar lá, então o seu João foi um visionário. (WAYDZIK,
Dagoberto. Entrevista concedida em 2013, presente no documentário,
acervo particular).

É possível mensurar através das entrevistas, das fontes iconográficas, do
documentário que o cinema em Irati não era só uma sala de exibição de filmes e sim um
centro de eventos que proporcionou a população a oportunidade de se encantar com várias
peças teatrais e shows musicais de artistas de renome em âmbito nacional.
Através das fontes e documentos arrolados é possível observar a evolução do Cine
Theatro Central, que à princípio era só uma ideia, um sonho que foi crescendo dentro do
menino João Wasilewski e que depois se tornou realidade. Primeiro o seu encontro na
infância em solo Polonês com a 7º arte, depois a partida e a busca de novas oportunidades em
nova pátria Brasil em 1911. Seguido de seu encontro com o cinema em solo brasileiro e a
compra do equipamento cinematográfico de um ambulante em 1918, depois a construção
de um barracão de madeira, com bancos compridos iguais aos das Igrejas da região, se
tornando uma atração para a pequena e nova cidade de Irati no estado do Paraná, provando
que mesmo nas pequenas cidades interioranas do Brasil em 1920, já havia um local que
fomentava as sociabilidades e a reunião de pessoas através de filmes e documentários, era
o cinema.
Fica claro que o Cine Central cresceu junto com a cidade, evoluindo junto com ela,
de um barracão de madeira evoluiu para o prédio de alvenaria em 1936 e depois sua última
reforma com uma moderna sala com dois projetores e mais de 950 lugares em 1948, passou
junto com a população que o frequentava todas as fases do cinema mudo, preto e branco,
sonoro e colorido. Segundo os iratienses participantes desta pesquisa, mas, em especial os
memorialistas que vivenciaram e pesquisaram boa parte desta história assim como os
familiares do antigo exibidor João Wasilewski; torna-se possível enxergar que ao longo de
muitos anos após a sua inauguração o Cine Central solidificou ainda mais a sua participação
nas ações que envolviam a comunidade e sua sociabilidade, estendendo suas raízes para
várias fatias da sociedade, cedendo sua sala para encontros políticos, encontros
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beneficentes, para angariar fundos ao Hospital e a APAE de Irati, participando de
formaturas, peças teatrais, dia das crianças, festivais musicais e até casamentos.
Estas informações que surgiram das fontes pesquisadas mostram e evidenciam que
o cinema se transformou em um centro de eventos que promovia e fomentava variados tipos
de sociabilidades, portanto pode ser enxergado como um lugar que de 1920 à 1982 foi o ponto
de encontro social e cultural da cidade de Irati-PR. O discurso das fontes presente na
pesquisa e de variadas pessoas que durante conversas debateram o tema informalmente é
possível enxergar e sentir uma forte ligação e torne-se extremamente visível que boa parte
da população tinha uma ligação emotiva com o Cine Central, pois, foram muitas histórias,
muitos encontros, filmes, documentários, eventos, namoros etc... 62 anos ocorrendo naquele
espaço, desta maneira, a fala das fontes pode até parecer em um primeiro plano homogênea,
mas, difícil não ser muito diferente porque mais de seis décadas de atividades ininterruptas
é realmente algo significativo. Existem algumas contradições que são contadas e
encontradas nas fontes no que se referem à tristeza em lembrar que o Cine Central não existe
mais e não foi tombado como patrimônio histórico da cidade.
2.3 – Projeções, reuniões e expectadores: o que se via e se fazia no Cine Central
O cinema marcou gerações com suas projeções de filmes e notícias do mundo sendo
possível afirmar que seu papel foi de grande valor memorial e humanístico, agregando
momentos e informações históricas ao cotidiano de boa parte da população. Ajudou a
instituir novas formas de convivência social entre as pessoas que frequentavam suas sessões,
nas quais debatiam assuntos variados proporcionando a troca de ideias políticas e culturais
por várias gerações, mudando hábitos e valores. Nesse sentido, tanto o espaço físico do
cinema e o seu entorno, em especial a rua, quanto o conteúdo projetado, ou seja, os diversos
filmes, ensejaram diferentes formas de sociabilidades. Nesta parte da dissertação buscarei
reconstituir, a partir das memórias e documentos existentes, o que foi projetado no Cine
Theatro Central ao longo de seu funcionamento. Tarefa difícil, na medida em que pelo
mesmo, em seus anos mais de 60 anos de existência, passaram inúmeros filmes.
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Fotografia 12: Cine Theatro Central final da década de 1930.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2017.

Nesta fotografia vemos que a rua ainda é de terra, mas o cinema já é de alvenaria
fato que nos ajuda a precisar a data do registro, como o cinema foi reformado em 1936,
detalhe que comprova a data é o filme que está em cartaz Mary Stuard Rainha da Escócia.
Em uma pesquisa na internet foi possível descobrir vestígios da data de lançamento do filme
em questão, e a data é exatamente 1936, uma película preto e branco de 2h 04min, obra
norte-americana do diretor Henry Ford e no elenco nomes conhecidos do cinema na época
como Katharine Hepburn e Frederic March.
A pesquisa mostra que o Cine Central, teve uma vida e uma atividade social muito
elevada durante décadas, 62 anos de exibições ininterruptas como já abordamos em
parágrafos anteriores. Desta forma o objeto de estudo se mostra extremamente peculiar e ao
mesmo tempo difícil de se pesquisar, pois, o que se conseguiu preservar de documentos,
fotografias e recortes de jornais são realmente escassos no que se refere a quantificação de
filmes que passaram no cinema que, como já foi refletido, exibiu desde o cinema mudo,
sonoro, preto e branco e depois colorido ou seja milhares de filmes podem ter sido exibidos
neste cinema, sendo impossível quantificar e explorar todos.
Mas, através das buscas, investigações e descobertas de vestígios históricos contidos
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em algumas fontes orais, como por exemplo os memorialistas e também através de poucas
fotos e documentos que abordam alguns filmes, mas, em especial aqueles que mexeram com
a população de maneira peculiar, foi possível encontrar as datas de alguns filmes que
marcaram época, principalmente o filme Paixão de Cristo de 1902, 1904 e 1927 que passava
em exibições ininterruptas na sexta-feira santa e alguns filmes brasileiros que eram sucesso
na década de 1960, como A Tristeza do Jeca de 1961 que foi produzido e dirigido por
Amácio Mazzaropi, nome da comédia cinematográfica brasileira; Os Dez Mandamentos de
1956, Bem-Hur de 1959, Tarzan de 1932 e 1957 e tantos outros.
O cinema passava filmes internacionais e nacionais, estava na rota das produções
mais recentes. No início, os filmes vinham em latas de metal com vários metros de fita,
muitas vezes em duas partes que chegavam de trem na estação ferroviária, vindo dos grandes
centros Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, isso de 1920 a 1960 segundo informações dos
memorialistas Jose Maria Orreda, Jose Maria Gracia Araujo e o filho do antigo exibidor Júlio
Wasilewski. Mais tarde, nas décadas 1960 a 1980, os filmes eram encomendados em várias
agências de cinema em Curitiba-PR e muitas vezes vinham de ônibus até Irati.
O neto Pedro Wasilewski Almeida relembra que desde criança já acompanhava o seu
avô João Wasilewski em viagens à capital do Estado para buscar filmes, durante a sua época
no Cine Central, que foi de 1960 até o seu encerramento. Os filmes vinham direto da
Embrafilme, que era a indústria brasileira cinematográfica que foi criada em 1969 e que
também haviam várias agências de filmes em Curitiba-PR como a Paramount, MetroGoldwyn-Mayer, Pan Filmes, Condor Filmes, Universal, MGM etc... Os filmes eram
alugados e após cerca de 20 dias renovados por outros. Vários cartazes eram enviados junto
com as obras cinematográficas para as propagandas em frente ao cinema, não eram mais
utilizados os cartazes feitos a mão pelo artista iratiense Primo Araujo, segundo informações
de Pedro Wasilewski Almeida.
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Documento 4: Panfleto promocional do Cine Theatro Central final da década de 1970.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2017.

Neste panfleto promocional do cinema do dia 28 de agosto de 1974, dia do
quinquagésimo quarto aniversário do Cine Central, podemos ver diferentes filmes sendo
anunciados mostrando que a programação cinematográfica era intensa. É possível observar
também muitos horários de exibições, nos dias de semana e nos sábados e domingos. O
cinema com seus anúncios de filmes, em rádio, jornal e folhetos próprios, ajudaram a dar
notabilidade ao comércio local, bem como anunciava seus produtos e artigos no jornalzinho
do cinema havendo a troca de informações sociais, culturais, religiosas. Isto proporcionava
uma certa homogeneidade nas preferencias e gostos das pessoas mesmo em regiões
interioranas, que comentavam, espalhavam as novidades ouvidas e lidas contribuindo para
o surgimento de novas sociabilidades.
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Fotografia 13: Bar Café do Tadeu em 1930 - 1940, João Wasilewski é o segundo da direita
para esquerda.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Desde o seu surgimento em Irati, o Cine Theatro Central, demonstrou que seria
importante na formação do espaço urbano, social e cultural desta região paranaense. O
cinema proporcionou um movimento na sociedade de modo a ditar, para as pessoas, em sua
época, com seus filmes um novo modo de gostos, costumes e hábitos a serem seguidos através
da simbiose do público com os filmes projetados.
Implicava, também, na maneira com que as pessoas se divertiam, passeavam pela rua
antes das sessões, encontravam amigos, faziam novas amizades e famílias se
confraternizavam nas ruas adjacentes, degustavam o cafezinho no Bar do Tadeu, o sorvete do
Bar do Maluf, os lanches da Padaria Iraty. O engenheiro Dagoberto Waydzik relembra:
Mas era o ponto de encontro segunda, sábado e domingo se não me engano
eram as sessões que tinham primeira e segunda sessão e tinha matinê
ainda, era muito importante saía dali o pessoal conversava, as famílias
conversavam, iam famílias assistir filmes, nós íamos sozinhos quando
éramos crianças, depois iam famílias, pais com mães, namorados com
namoradas então foi de uma importância fundamental porque dali as vezes
o pessoal saía para as casas tomar um café junto, ou iam ali para a
sorveteria do Maluf, então criou uma cultura diferenciada. (WAYDZIK,
Dagoberto. Entrevista concedida em 2014, após a exibição do
documentário, acervo particular).
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O centro da cidade fervilhava e era um evento importante para a sociedade da época.
Como essencial formador da identidade cultural da cidade, a 7° arte se popularizou durante
décadas; sendo até hoje uma das linguagens mais populares do mundo contemporâneo uma
janela aberta para as populações que tem acesso.
Documento 5: Carta do prefeito de Guaratuba parabenizando o Cine Theatro Central, pelo seu
cinquentenário em 1970

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2018.

Como já afirmado, o Cine Central foi um ponto de encontro social importante e
significativo na sociedade iratiense. Como podemos ver neste documento uma carta de
saudação do prefeito da cidade de Guaratuba no litoral paranaense Miguel Jamur,
parabenizando o Cine Central e seu fundador pelos cinquenta anos de fundação do cinema
em Irati em 1970. Segundo vários iratienses o cinema era o principal espaço de lazer urbano
e agitava as outras localidades interioranas, pois era o local de circulação de informações que
emanava e se disseminava para a população em geral, sem distinção de classes sociais, onde
a vida também era sentida nos inícios de relacionamentos pessoais, como namoros e
casamentos.
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As pessoas vinham para a cidade, no seu ponto central, núcleo principal cultural e
simbólico, para fazer compras, trocas de mercadorias, negócios, para interagir com outras
pessoas e buscar novas emoções desfrutando o lazer que o cinema propiciava. Luiza Nelma
Fillus relata um pouco da sua lembrança:
Fazia parte de um ritual para nós porque nós sabíamos que eu e as minhas
amigas encontraríamos a magia a emoção, cultura, arte as histórias e que
todos aqueles filmes nos encantavam por isso era muito importante na
minha vida e até hoje eu trago comigo todo aquele aprendizado que eu tive
na infância relativo aos filmes que a gente assistia regularmente. (FILLUS,
Luiza N. Entrevista concedida em 2013, presente no documentário, acervo
particular).

O iratiense Luiz Ângelo Fornazari, comenta com saudosismo lembrando da sua
infância entre as décadas de 1960 e 1970 no Cine Central, frequentava a matinê com seus
amigos trocava gibis em frente ao cinema se sociabilizava com seus amigos e brincava tendo
como referência os filmes que assistia:
Nós íamos eu e meus amigos nas matinês, tinha filmes que eram de
aventura e ação como o Tarzan e antes dos filmes passavam pequenos
capítulos de seriados como o Homem Foguete e o Canal 100. Eu lembro que
quando a personagem Jane estava em perigo no filme todos sabíamos que
logo a seguir vinha aquele grito do Tarzan e a criançada pulava no cinema.
Tinha os filmes de faroeste e quando os índios estavam atacando soava
aquele som das cornetas da cavalaria que vinha salvar os mocinhos, todos
nós esperávamos aquela música, era muito emocionante e após assistir
estes filmes eu e meus amigos Carlos Pessôa, Carlos Obrzut, Roberto
Chaiben e Milton Chaiben íamos brincar de Tarzan e bang-bang atrás do
Clube do Comércio. (FORNAZARI, Luiz A. Entrevista concedida em
2018, acervo particular).

Fornazari releva questões importantes e que influenciaram gerações, como os filmes
de faroeste americano. Filmes como estes, de faroeste ou westerns, ajudaram a expandir a
influência cultural americana no mundo, mostravam a afirmação cultural e identitária
americana a partir da conquista do Oeste. Além disso, poderiam provocar sensações
diferentes até mesmo em relação as questões de gênero, na medida em que os papeis sociais
entre homens e mulheres passaram a ser redefinidos com os diferentes personagens
representados.
Além da projeção dos filmes, o cinema foi palco de apresentações culturais, sociais,
políticas e religiosas, pois, o espaço do cinema era emprestado e doado às instituições de
caridade, feiras culturais e escolares, sem fins lucrativos. Pedro Wasilewski Almeida lembra
de alguns shows e apresentações teatrais que aconteceram
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no cinema, artistas de renome nacional como o Grande Otelo, Aguinaldo Timóteo e
Teixeirinha já se apresentaram neste espaço:
O Cine Theatro Central, não trazia só filmes, trazia peças dos grandes
centros, no palco do Cine Central esteve um dos maiores comediantes do
Brasil que era o Grande Otelo, veio uma companhia e quem era a chefe
desta companhia era a Virgínia Lane que era a maior vedete do Brasil,
veio vários cantores o Teixeirinha ele veio uma três vezes no Cine Central,
o Aguinaldo Timóteo e tantos outros que agora não me vem na memória.
(WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro. Entrevista concedida em 2013,
presente no documentário, acervo particular).

Através das fontes fica evidente que o cinema de Irati era palco de festas,
apresentações, formaturas, palestras, debates, shows artísticos e culturais para a população
de Irati. Transformando e se renovando na cultura urbana em cada época vivida.
Como já discutimos, o cinema é uma arte abrangente que trabalha com o intelecto e
com as multidões que o assistem. O Cine Central fazia parte deste movimento como também
se transformou em ponto de encontro, permitindo a interação e a reflexão de que aquele
espaço que foi o cinema constituía um lugar onde grupos sociais se entrelaçavam e trocavam
afinidades e visões, trabalhando fortemente o intelecto e a discussão de inúmeros aspectos
da vida cotidiana iratiense, pois, era um lugar que estimulava o pensamento e as trocas de
ideias. O memorialista Jose Maria Gracia Araujo comenta que:
Muito casamentos, noivados, namorados ali começaram e hoje temos uma
grande parcela da nossa juventude atual que ou são netos, bisnetos ou até
filhos de pessoas que se conheceram dentro do cinema, então por aí se pode
ver a importância que teve aquele divertimento que era oferecido para a
população iratiense. (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida em
2013, presente no documentário, acervo particular).

Para além do entretenimento e diversão engendrada pelas telas, segundo Araujo, o
espaço do cinema estimulou relações e sociabilidades políticas. Abaixo, uma fotografia
evidencia uma reunião política realizada no cinema.
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Fotografia 14: Reunião política no Cine Theatro Central, final da década de 1950.

Fonte: ORREDA, Jose Maria. Acervo, 2013.

Esta fotografia, segundo o memorialista Jose Maria Orreda, registra:
Uma reunião política realizada no Cine Central, com presença do
interventor do estado do Paraná, Manoel Ribas, entre outras
personalidades de Irati, como o Moisés de Oliveira que foi prefeito da
cidade. A reunião que teve como objetivo reunir a comunidade, buscando
uma união para se buscar obras significativas, como água e esgoto
(ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).

De acordo com as fontes, o seu João Wasilewski normalmente cedia o cinema para
atividades sociais, atividades culturais e aqui aparece uma cerimônia com muitas
autoridades iratienses e até do Estado, uma fotografia com a presença de Getúlio Vargas e
do Manoel Ribas, deve ser o período da revolução de 1930-1940 e a bandeira do Brasil lá na
tela. Acredita-se que deve ter sido uma cerimônia cívica muito importante dentro do cinema.
O memorialista Jose Gracia Araujo ressalta que:
E esse palco que ficava a frente da tela muitas vezes servia até para
representações teatrais, grupos, cantores que se apresentavam porque o
cinema além de ser uma sala de projeção de filmes era uma sala de
atividades culturais, formaturas, recepções de autoridades era um centro
cultural não só um cinema. (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida
em 2013, presente no documentário, acervo particular).
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Variados grupos sociais acabaram se formando através das diferentes atividades
realizadas no espaço do cinema. Grupos que se transformaram em uma malha, ou seja, uma
rede de relações sociais que só surgem e se tornam evidentes quando se tem uma
sensibilidade ideológica e cultural que seja parte da realidade e que tenha ligação com
aquele determinado grupo social. Como exemplo posso citar o público do cinema que tinha
algo em comum muitas vezes com os filmes ou com o ponto de encontro e os modos criados
como o fato de ir ao cinema. Desta forma, grande parte da população pode fazer parte na
medida em que criaram as sociabilidades em volta e no interior daquele local.
Por tudo isso, o cinema de Irati, que acompanhou gerações, era um ambiente cultural
e social em comum para boa parte da população, pois o espaço cresceu e viu a cidade crescer
em sua volta. 63 anos de exibições não é um simples fato e sim um baú de memorias e
inquietações que através destas reflexões nos fazem vislumbrar e serem lapidadas. Este
capítulo da cidade marcado pelo cinema proporcionou sociabilidades abrangentes e
expressivas.
É possível enxergar através das fontes arroladas que mesmo transformado em uma
loja de eletrodomésticos após o encerramento de suas atividades o cinema permanecerá na
lembrança lúdica de várias gerações, sendo um patrimônio “invisível”, que demarcou uma
época e suas relações e práticas sociais, construindo uma memória coletiva que não se
apagará enquanto houver o interesse na capacidade humana de relembrar e se importar com
o passado de um cinema que agregou valores sociais relevantes para uma sociedade em
transformação.
Sendo o cinema considerado um dos maiores ícones da modernidade, trazendo
notícias do mundo em forma de imagens e sons, podemos afirmar que ajudou a formar o
aspecto social e cultural da cidade de Irati, agitando a forma de viver da sociedade até seu
surgimento. Os filmes projetados – alguns deles conseguimos identificar a partir dos
cartazes fixados em frente ao cinema, como revelam as fotos – imprimiam novos sentidos e
sensibilidades, o que também pode ter contribuído para o impulso comercial no seu entorno.
A circulação das pessoas, com as referências estéticas nos filmes, consumia diferentes
produtos ali noticiados, evidenciando também o papel de cunho funcional, social, cultural
do cinema, impulsionando o desenvolvimento cultural e econômico da cidade.
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CAPÍTULO 3 – SOCIABILIDADES EM TORNO DO CINE THEATRO CENTRAL
DE IRATI
IDA AO CINEMA
Quando era miúdo ia muito
ao cinema, todos os domingos as duas havia
uma matine
no Cine Theatro Central com aquele relógio
no alto da parede, e nós berrávamos, batíamos
os pés e assobiávamos quando
o ponteiro saltava para as duas e um e a
fita ainda não tinha começado.
Depois
quis ser crescido e consegui entrar de ratão
num sábado em uma sessão para adultos,
embora ainda não tivesse feito os dezoito.
Nesse filme vi a Rita Hayworth
na tina do banho, depois de o Gary Cooper a
ter salvo de um bando de índios malucos.
Gostaria de tê-la visto nua,
mas não lhe vi mais que
uma faixa do soutien.
No domingo seguinte voltei à
matine, e às duas e um
lá estava eu a berrar, a bater os pés e
a assobiar, porque a fita ainda
não tinha começado.
(Jose Maria Gracia Araujo, 2010)

3.1 – Cine Theatro Central: Uma janela aberta para o mundo
No início do século XX Irati, segundo os entrevistados Júlio Wasilewski, Jose Maria
Orreda e Jose Maria Gracia Araujo, era uma cidade emergente em busca do progresso, da
modernidade, da industrialização e de novas tecnologias. Este reordenamento urbano
equiparou Irati com os grandes centros, principalmente a capital do Estado, Curitiba, apenas
150km de distância. Em 1920 Irati já possuía o 2° cinema do Paraná, ficando atrás somente
da capital.
Por este fato já é possível tratar e mensurar a importância da inserção que a
população iratiense teve no quesito cultural e das sociabilidades. Por se tratar de uma
pesquisa que busca vestígios de um tema que tem mais de seis décadas de história é algo
intenso, pois, entrar neste labirinto de informações e conseguir sair dele com inquietações
relevantes e sinceras é um desafio grande. Como historiador é preciso buscar o
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contraditório, algo que foi procurado na pesquisa, porém, neste caso em especifico não
surgiu contradições entre as falas, pois, os participantes da pesquisa demonstravam muito
afeto sobre o tema, exaltando esta história e suas experiências que foram muitas naquele
espaço. O que foi feito nesta dissertação foi dar voz a estas lembranças e mostrar que em
uma Irati de quase cem anos atrás houve um lugar de fortes sociabilidades.
O cinema em Irati foi um espaço de sociabilidade com as conexões com o interior do
município e a área urbana, atingindo também o entorno da região Centro Sul do Estado, pois
os municípios vizinhos também demandavam pessoas ávidas pelos filmes projetados nas
sessões semanais. Como lembra o agricultor descendente de italianos, morador da
localidade rural de Pinho de Baixo em Irati, o Sr. Sebastião Cosmos:
Nós se reuníamos e íamos em cima de um caminhão de um vizinho iam
cinquenta, sessenta pessoas e estacionava ali na Casa Paulista, Casa Nova
deixava e subia a pé e o seu João Wasilewski ali na porta recebendo
conhecido nosso, íamos assistir aquele filme da Paixão de Cristo na sextafeira maior. Ia com devoção sabe, aquilo foi a catequese nossa; e eu não me
esqueço do seu João Wasilewski tenho muita lembrança dele. (COSMOS.
Sebastião concedida em 2017, acervo particular).

Como podemos evidenciar através desta fala, o cinema de Irati atingia as bordas da
cidade, as suas localidades rurais. Muitas vezes as pessoas vinham especialmente para
assistir filmes religiosos, mostrando que no início do século em Irati havia forte
sociabilidade em torno das igrejas e na religiosidade do povo. Aliás, as sociabilidades
religiosas ainda hoje se constituem como uma das principais relações sociais presentes em
Irati. Por isso, muitos memorialistas lembram com frequência a grande repercussão e
participação que a projeção de filmes religiosos provocava, como o filme A grande paixão de
Cristo, comentado noutro tópico desta dissertação.
As entrevistas presentes nesta dissertação constituem registros importantes para a
compreensão da histórica em torno do cinema na medida em que o Cine Central
proporcionava informação, lazer, divertimento e também penitência em filmes religiosos. O
Cine Central transformou o espaço, registrando a importância da recreação coletiva,
atingindo indistintamente um público variado de todas as faixas etárias que a partir do
cinema criavam novas hábitos e memórias. Ou seja, ajudou na transformação das práticas
sociais da população, apresentando inovações tecnológicas e novos comportamentos sociais
e ritualísticos.
Todos estes fatos discutidos neste recorte da dissertação já foram mensurados no
primeiro e segundo capítulo, assim como no documentário, na medida em que foram
perpetuados nas falas dos participantes da pesquisa. A presença do cinema no cotidiano
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iratiense é destacada abaixo, a partir de um fragmento do Jornal Central. A propaganda da
exibição dos filmes e em torno do comércio da cidade acontecem concomitantemente,
evidenciando aspectos do progresso que a inserção do cinema e do seu entorno
proporcionava.

Documento 8: Fotografia do documento histórico Jornal Central, de 03 de dezembro de 1922.

Fonte: Casa da Cultura de Irati. Acervo, 2013.

Nesta fotografia que foi tirada do documento histórico é possível ver um fragmento
de 03 de dezembro de 1922, no qual mostra a circulação de informações que o cinema
proporcionava, com o seu Jornal Central. Este jornal informava os cidadãos sobre diversos
assuntos e também fazia propaganda de seus filmes e das casas comerciais da cidade. As
falas das fontes presentes nesta dissertação já deixam claro que o cinema fez parte de suas
vidas de maneira marcante e este fragmento de documento só realça as discussões dos
capítulos anteriores, onde refletimos o cinema como ponto de encontro local de
disseminação das informações onde as pessoas também iam para se informar sobre o que
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acontecia no mundo. Este documento evidencia que desde muito cedo, em 1922, o cinema
já possuía um veículo de informações impresso fomentando seus filmes em cartazes como
de Robison Crusué, Reputação e, também, toda a publicidade de um comércio local como
a Casa Progresso, o Hotel Central, Alfaiataria Smart e a Fabrica Sta. Maria.
Jose Maria Orreda entende o cinema como um lugar que foi se consolidando e cada
vez mais disseminando diversas informações, atraindo muitas pessoas para o seu entorno.
No caso específico do Jornal do Central, tornasse-se interessante discutir a fala do
memorialista que explica:
O cinema foi na verdade uma agência social onde as pessoas se
encontravam e foi uma agência cultural podemos dizer uma janela aberta
para o mundo era onde as pessoas podiam ver o que acontecia no mundo,
porque antes de cada filme tinha o jornal as vezes podia estar com algum
tempo de atraso, mas, sempre eles mostravam o que estava acontecendo
no jornal, havia um jornal, quando pouca gente tinha acesso ao jornal
impresso o jornal do cinema mostrava o que estava acontecendo no mundo
as notícias os fatos, então na verdade só o fato das pessoas se encontrarem
um ponto de encontro em uma cidade, em uma pequena vila que foi
crescendo e as pessoas tendo um espaço de encontro só isso já caracteriza
a formação da comunidade a formação do espírito da comunidade e nós
sabemos que isoladamente ninguém produz civilização a civilização só
acontece na interação social das pessoas, então o cinema como ponto de
encontro ele tem esta função de unir as pessoas de aproximar as pessoas.
(ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).

Através deste relato podemos entender a ligação emotiva que cada fonte tem com as
histórias acontecidas dentro do Cine Central. Agência social, agência cultural, na medida
em que o jornal do cinema mostrava conhecimentos novos, o que estava acontecendo no
mundo, ajudando na formação da comunidade, formando novas sensibilidades, entendidas
pelo memorialista como produtores de civilidade que só acontece na interação social das
pessoas.
Nesta fala em questão fica claro que as memórias estão vivas dentro de cada cidadão
que teve algum contato com o cinema e de uma maneira evocativa alguns fatos cotidianos
podem leva-lo a um espaço tempo onde é possível rememorar com detalhes fatos já
acontecidos. Por meio das palavras do memorialista fica evidente a reflexão feita nos
capítulos anteriores do cinema como ponto de encontro, das sociabilidades, das informações
do contato e troca mutua de conhecimentos entre as pessoas que dividiam uma visão de
mundo muitas vezes proporcionada por intermédio do cinema.
Além deste jornal, segundo as entrevistas que fazem parte do documentário, as lentes
do cinema exibiam pequenos documentários. Segundo Luis Ângelo Fornazari: “O cinema
sempre exibiu pequenos seriados animados e também assuntos sobre o mundo, informações
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sobre o que estava acontecendo no Brasil e em outros países” (FORNAZARI, Luiz A.
Entrevista concedida em 2018, acervo particular). Ainda de acordo com a fonte existia o
Canal 100, que passava várias reportagens muito interessantes, histórias culturais e
esportivas e exibiam até a Copa do Mundo. Pedro Wasilewski Almeida e Luis Ângelo
Fornazari contam que viram o Pelé, jogador brasileiro, pela primeira vez através do Canal
100 que transmitia muitos jogos do mundial de futebol em 1958. Fica visível que o cinema
de Irati era um lugar que além de exibir filmes tinha a preocupação de trazer notícias e
informações sobre o Brasil e o mundo, disseminando conhecimento para a população que
neste período não tinha muito acesso à jornais e informações mais abrangentes.
Esta discussão faz ligação com o avanço da comunicação no mundo como um todo
e sua evolução para o cinema, reflexão que foi feita no primeiro capítulo debatendo o avanço
da comunicação e a sua importância fundamental para a transformação do ser humano. As
sociabilidades engendradas pelo cinema atendem a uma dinâmica nacional, na medida em
que o que era projetado em Irati também era projetado em outros cinemas nacionais. Filmes
que já foram nomeados e considerados anteriormente, como as obras cinematográficas que
fazem parte da memória das fontes pesquisadas como as comédias nacionais com a Tristeza
do Jeca, aventuras do cinema norte americano com Tarzan e bang-bang como o Dólar
Furado e filmes religiosos como A Paixão de Cristo.
Todo ano na sexta-feira santa quando o filme Paixão de Cristo era exibido
eram mais de 200 metros de fita exibida anualmente, mobilizando pessoas
de toda a região urbana e rural de Irati e também de cidades vizinhas. As
pessoas vinham de carroças, charretes, cavalos, carros, caminhões, a pé,
era uma mobilização muito grande e o filme era rodado desde as primeiras
horas do dia até a madrugada. (WASILEWSKI. Júlio. Entrevista
concedida em 2013, acervo particular).

Um dos filmes que é sempre citado quando se trata de uma obra cinematográfica que
reuniu bastante pessoas no cinema de Irati é a película A Paixão de Cristo. Júlio Wasilewski,
Pedro Wasilewski Almeida, Jose Maria Orreda, Jose Maria Gracia Araujo, Gaspar Valenga
e Sebastião Cosmos – depoentes desta pesquisa – contam que quando o filme estava em
exibição era um evento diferenciado dos outros, pois ocorriam muitas sessões
cinematográficas seguidas e todas as imediações do cinema ficavam lotadas de carros,
caminhões, carroças, charretes e muitas pessoas. Segundo os depoentes, a plateia derramava
lágrimas sentidas nas cenas emocionantes que mostravam a morte e ressureição de Cristo.
É possível notar como este filme marcou época na história do cinema e da cidade de Irati,
pela mobilização da população, pois, até nos dias atuais os mais antigos cidadãos relembram
e se emocionam contando que “aquela exibição era algo como se fosse a nossa catequese”
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(COSMOS. Sebastião. Entrevista concedida em 2017, acervo particular). Segundo a
lembrança do neto do exibidor Pedro Wasilewski Almeida:
O meu avô ele alugava este filme para passar na sexta-feira santa, depois,
de alguns anos ele me contou que adquiriu este filme, comprou uma cópia
e toda sexta-feira santa ele passava era sessões corridas começava as oito
da manhã e terminava as dez horas da noite, vinha pessoas de toda a região
de Irati da Colônia Gonçalves Júnior do Itapará do Cadiadinho de
Rebouças, Teixeira Soares, Imbituva, Fernandes Pinheiro, Rio Corrente,
Agua Clara, Guamirim vinham de carroças lotavam caminhõezinhos
vinham em cima, o pessoal adorava saiam chorando a emoção era muito
grande até hoje nós temos um pedaço deste filme que está na Casa da
Cultura do município de Irati. (WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro.
Entrevista concedida em 2013, presente no documentário, acervo
particular).

O memorialista José Maria Gracia Araujo ressalta a sociabilidade que este filme em
especial proporcionava, na medida em que reunia muitas pessoas que tinham como interesse
o tema religioso.
Era um filme que reunia na cidade todas as pessoas do centro urbano dos
bairros e também vinha de todas as comunidades do interior de carroça de
caminhão de charrete, aquilo fazia com que todas as imediações as ruas
que circundavam o cinema ficassem repletas, quando era uma sessão que
tinha um horário oportuno para os agricultores ficava cheio de carroças,
quando era uma sessão oportuna para o pessoal da cidade já ficava um
pouco mais com carros alguns outros veículos urbanos, mas, era um
acontecimento assim de uma importância histórica, social e familiar
importantíssima para Irati. (ARAUJO, Jose M. G. Entrevista, concedida
em 2013, presente no documentário, acervo particular).

Araujo destaca a projeção do filme religioso como um acontecimento de importância
histórica, social e familiar para a cidade como um todo. O iratiense Gaspar Valenga, in
memoriam, relata uma lembrança sobre o filme Paixão de Cristo que, segundo ele, era muito
aguardado e mobilizava bastante pessoas de várias regiões de Irati. Seu Gaspar residiu
durante toda a sua vida no bairro Riozinho, onde exercia a profissão de ferreiro. Gaspar
construiu uma carroça que foi encomendada por Alcides de Almeida, administrador da
Panificadora Iraty junto à família Wasilewski, para ser utilizada na entrega dos pães à
domicílio nos bairros do município.
Quando eu comecei a trabalhar aqui em 1940 o cinema já funcionava uma
porção de anos antes, inclusive nas sexta-feira santa que passava o Paixão
de Cristo que era muito divulgado. Nós fazíamos aqui, nos reuníamos em
uma porção de rapazes de jovens e alugávamos uma carroça para levar nós
ao cinema para assistir ao filme lá né, ia de carroça. Até uma vez deu um
episódio que deixaram a carroça meio longe do cinema, veja como que é
deixaram a carroça na rua ali, daí roubaram o freio o breque, aí para nós
vim embora quando chegava na descida tinha que descer dois ou três e
segurar na roda para não disparar a carroça; então a gente tem esta
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lembrança do cinema. Nunca gostei de cinema assim, mas, tenho
lembrança que nós íamos assistir na semana santa, sempre íamos assistir
estes filmes assim, reunia gente bastante, fazia fila grande. (VALENGA,
Gaspar. Entrevista, concedida em 2017, acervo particular).

Neste relato é possível perceber que que para algumas pessoas, como o seu Gaspar
Valenga, o cinema não chamava tanta atenção, não fazia parte de suas preferencias, mas,
que quando passava filmes de cunho religioso, se reuniam e organizavam uma ida até o local
das exibições. Isto prova que o cinema fez parte de vários segmentos da sociedade,
principalmente o seu entorno rural que em Irati é muito grande e que pelo menos alguns de
seus filmes podiam fazer com que as pessoas fossem pelo menos uma vez ao cinema.
O memorialista Jose Maria Orreda relembra e completa:
Então veja a parte religiosa a religiosidade da cidade também convergia
para o cinema e este filme da Paixão de Cristo ficou realmente na história
do cinema, pela mobilização da cidade para assistir a morte a vida de
Cristo. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo
particular).

Através destas falas evidenciamos e refletimos que é possível notar que a projeção de
um filme religioso do seu sucesso de público, atende aos interesses da população que,
mesmo antes do cinema, tem a sua religiosidade e as igrejas como espaço de sociabilidade e
este espaço foi estendido ao cinema sempre que as projeções religiosas ganhavam espaço.
O cinema em Irati se transformou em uma das diversões preferidas de boa parte da
população. Isto é evidenciado em livros históricos da cidade, no próprio documentário ou
andando pelas ruas e incitando a lembrança desta fase marcante na vida social das pessoas
mais idosas, facilmente a resposta será dada de maneira categórica, era um local de
encontros, sem dúvidas. Como afirma Araujo: “A sessão das oito, no domingo, era o desfile
da elegância e o encontro dos namorados. O central se integrara na vida da comunidade,
tornando-se o lugar de encontros sociais, culturais, políticos e artísticos” (ARAUJO. Jose
M. G. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).
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Fotografia 15: Primeiro automóvel de Irati, o Cine Theatro Central e os cartazes do artista Primo
Araujo.

Fonte: WASILEWSKI, Júlio. Acervo, 2015.

Aqui uma foto do Cine Central com o primeiro automóvel de Irati, que segundo
Júlio Wasilewski, era de propriedade dos Zarpellon. Ainda de acordo com Júlio, fazendo
uma leitura da imagem, é possível chegar à conclusão que foi tirada em 1930, pois, na rua
ainda não existe calçamento, o cinema ainda é de madeira, os cartazes do Primo Araújo à
frente, informando a população sobre os filmes. Interessante refletir e ver vários símbolos de
cultura, arte e progresso em conjunto em uma só imagem, o primeiro veículo, o cinema
visionário e a arte estampada.

3.2 – As sociabilidades em torno do cinema: impressões do progresso
Ao longo do século XX a sociedade estava envolta em uma ideia de busca pelo
progresso e avanço tecnológico de diversas áreas. É interessante refletir que a ideia de
progresso anda de mãos dadas com o invento do cinema no início do século XX, pois foi
uma invenção extremamente audaciosa que permitia imagens em movimento e o imaginário
social pode se nutrir, se ver na tela, comparar suas ideias, anseios e desejos através da
provocação que vinha daquelas lentes. Trouxe grandes transformações e o despertar de
novos modos, visões e sentimentos isso é evidente e não pode ser ignorado.
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Todos estes processos geraram uma efervescência cultural atingindo as bordas das
cidades, ou seja, sua região rural que era atraída para as manifestações culturais da cidade. No
caso especifico de Irati, o cinema teve um papel cultural e de ponto de encontro das
sociabilidades que atraiu a curiosidade de grande parte da cidade e suas imediações. Em
páginas anteriores, o relato de Pedro Wasilewski Almeida

trouxe

informações

interessantes, quando disse que o cinema era também um teatro e não passava só filmes e
sim peças teatrais. Esta lembrança vem dar corpo e ligação com as outras entrevistas dos
memorialistas Jose Maria Gracia Araujo, Jose Maria Orreda, também com Júlio
Wasilewski, Luiza Nelma Fillus e Dagoberto Waydzik, que relataram nos capítulos
anteriores que o cinema era um local onde não se passava somente filmes, mas, uma gama de
outras produções artísticas como o já citado teatro, eventos musicais e diversos
Festivais etc...
Através das fontes desta dissertação é possível pensar o cinema e seu estimulo as
artes servindo como espaço das informações, pois, havia um jornal do cinema que
comunicava a população através de sua tela e também do papel impresso sobre o que ocorria
no Brasil e no mundo. Todas estas informações elevaram o cinema para além de um simples
lazer e permite pensa-lo e problematiza-lo nos parâmetros de seus aspectos e anseios
culturais e sociais como vem sendo desenvolvido durante todo o pensamento e reflexão
desta dissertação, através das fontes arroladas, relatos, fotografias, recortes de jornais,
documentos diversos e o documentário A História do Cine Theatro Central de Irati.
Nas entrevistas presentes do documentário vários relatos exaltam o cinema como um
lugar em que se realizavam bailes carnavalescos, colações de grau, comícios políticos,
cerimonias cívicas, consertos musicais, festas e promoções beneficentes. Infelizmente não
foi possível encontrar fotografias e documentos que mostrem estas festividades dentro do
cinema, pois o tema estudado tem várias décadas e os documentos são escassos. As
fotografias presentes nesta dissertação fazem parte do meu acervo particular que foram sendo
guardadas durante anos pela família, e estas fotografias existem porque a família
Wasilewski possuía uma câmera fotográfica deste 1912 algo que era pouco comum na época
segundo as memorias de Júlio Wasilewski. E durante 25 anos o cinema cedeu sua sala de
projeções gratuitamente para todas as escolas de Irati que quisessem se encantar com os
filmes que eram especialmente encomendados no dia da criança. “Passava variados
desenhos como o Capital Marvel, Branca de Neve, A dama e o vagabundo, Tom e Jerry,
Pluto, Tio Patinhas e Os três Patetas” (VAN DER LAARS. Armando. Entrevista concedida
em 2018, acervo particular).
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Ainda de acordo com o iratiense Armando Van Der Laars, que até hoje mora no
centro da cidade Irati, nas imediações de onde existia o Cine Theatro Central:
Combinávamos com os amigos e íamos ao cinema trocávamos gibis e
figurinhas, depois íamos ao Bar do Maluf, tomar sorvete vaca-preta e
picolé. Passava vários filmes que foram marcantes na minha vida entre as
décadas de 1960 e 1970 como Zorro, Tarzan, Oscarito no dia das crianças
e outros filmes como Cantinflas que era um filme mexicano e o filme Vinte
mil milhas submarinas. Após assistir aos filmes eu e meus amigos Pedro
Wasilewski Almeida, os irmãos Alberto e Neto Canziani, Artur Zene, Tico
Nejm, Gerson Kock, Bumbas e Luizão Hessel, Mário Spack e Sérgio
Natividade saiamos da matinê que era das 14 às 16h e íamos jogar futebol
e basquete, o cinema era o meu ponto de encontro. (VAN DER LAARS.
Armando. Entrevista concedida em 2018, acervo particular).

Através deste relato podemos observar e consolidar ainda mais a ideia e a reflexão da
importância do Cine Central como ponto de encontro da cidade de Irati. Também foi
possível descobrir mais alguns filmes importantes e marcantes para os jovens de Irati na
época, como os desenhos, comédias e aventuras já citadas e que evidenciam a chegada de um
universo ilimitado de informações e sentidos, muitos deles num plano internacional, na
esfera local. Desta forma torna-se pertinente dar continuidade à discussão através da
lembrança do memorialista Jose Maria Orreda que em suas pesquisas e em sua vida esteve
presente e evidenciou várias destas sessões, como no dia da criança.
Agora é importante nos falarmos sobre o fato do seu João Wasilewski
durante muitos e muitos anos no dia da criança e na semana da criança ele
encomendava filmes especiais e oferecia sessões cinematográficas para as
crianças. No período de 1964 a 1969 eu é que coordenava eu era inspetor
regional de ensino e eu coordenava a vinda dos grupos escolares para as
sessões de cinema, então as crianças quem vem neste horário, quem vem
no outro horário, quem vem tal dia... Ele oferecia sessão de cinema e
ficava na porta vendo recebendo as crianças e esse foi um dos gestos assim
de grande significado eu vejo pelo acolhimento que ele tinha o respeito e
pelo que ele acreditou que o cinema oferecia de cultura e de lazer para as
crianças ele oferecia essas sessões de cinema. (ORREDA. Jose M.
Entrevista concedida em 2013, acervo particular).

Ainda de acordo com o memorialista:
Mais além de oferecer o cinema para as crianças o Cine Teatro Central foi
um espaço aberto não só para cinema, as peças de teatro, teatros que se
faziam, teatro de Irati, especialmente um grupo de teatro que existia no
Guamirim, dirigido pelo Oscar Leandro, que foi uma das pessoas que já
morando em Maringá quando eu escrevi aquele texto sobre o
falecimento do João Wasilewski, ele telefonou para me cumprimentar
“Olha que texto que você fez para o seu João, merecidamente foi um texto
muito bonito”, e ele fazia teatro no Guamirim e vinha apresentar aqui no
cinema. Não só ele como o seu João contratava grupos de teatro e artistas
para se apresentar no cinema. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida
em 2013, acervo particular).
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Através das entrevistas e relatos é possível mensurar como o Cine Central assumiu
e manteve por décadas a função de acender uma variedade de estímulos culturais na
população iratiense. Segundo Simmel (1983, p. 60), estímulos estes são sensoriais,
sentimentais, que podem ser duradouros ou breves, o que quer dizer que há uma variedade de
vertentes e estímulos na esfera das sociações. O que deixa claro que as sociabilidades na
hora da sessão eram distintas da espera na antessala ou o footing em frente ao cinema e até
mesmo a troca de gibis pelos jovens aguardando a próxima exibição, todas estas expressões
sociais distintas são fontes e se caracterizam pela formação de variadas sociabilidades
engendradas em torno espaço que foi o Cine Theatro Central.
Ainda de acordo com o pensamento do autor torna-se pertinente refletir que a
sociabilidade se forma pelo impulso de cada indivíduo e este sentimento é gerado através de
uma provocação que proporciona o desencadeamento de uma série de fatos que se ligam e
formam uma malha viva que jorra inquietações históricas. No caso desta pesquisa, o Cine
Central foi este impulso que transformou a vida social iratiense no período em que existiu,
e a população o abraçou, pois, o impulso atingiu a população e continuou pulsando por 63
anos e as sociabilidades se dão em um sentimento de satisfação por estar socializando,
trocando informações e transformando-as em ações cotidianas.
Assim de acordo com Simmel ações que são acompanhadas por afetos e sentimentos
de prazer e vínculo a determinado modo de vida cotidiana, mas, todo este pensamento
através do Cine Central, nos dá pistas que a fonte da sociabilidade está na compatibilidade
destes impulsos entre os indivíduos de um mesmo espaço que vão tecendo toda a malha e
suas teias de relações. Através desta reflexão é possível enxergar que as salas de cinema se
caracterizam como um objeto de estudo histórico por proporcionarem esta vida social tão
rica de informações, memorias e inquietações, no nosso caso no quesito das sociabilidades.
Ainda focando na sociabilidade, frequentemente o cinema era cedido, sem qualquer
remuneração financeira, para angariar fundos em prol do hospital de caridade de Irati e
também da APAE, uma entidade que não tinha ajuda governamental na época.
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Também ajudou igrejas e instituições de caridade de maneira expressiva. Segundo Orreda:
O cinema esteve sempre aberto com sessões com espaço disponível em
benefício de entidades, hospital de caridade muitas e muitas sessões ele
sedia o cinema para fazer sessões em benefício do hospital, quando nos
fundamos a APAE de Irati já em 1967, algumas sessões de cinema, uma
entidade que não tinha recursos não tinha dinheiro não tinha nada, o que
vamos fazer, vamos pedir para o seu João o cinema para fazer uma sessão
para juntar um recurso, ele sedia. Formaturas, reuniões políticas olha não
foi nem uma nem duas reuniões política que se faziam lá.... Porque era o
espaço que Irati tinha para reunir a comunidade não só para sessões de
cinema mas para todos os eventos e para todos os atos de caridade que a
cidade se envolvia. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013,
acervo particular).

Este relato nos traz informações interessantes, comprovando o debate feito nesta
dissertação sobre as diferentes práticas sociais que envolviam o cinema de Irati. Desta
forma, é relevante o estudo, pois estas práticas e este tipo de entretenimento ocupou um
lugar de destaque na vida dos seres humanos de modo geral, mas, de modo peculiar e lúdico
para a população de Irati, que vivenciou estas expressões e habitus por décadas, mais
precisamente, 63 anos de fortes sociabilidades. Identificamos o lazer proporcionado pelo
cinema em Irati como uma fonte cultural imprescindível para se pesquisar e enxergar as
sociabilidades entre os indivíduos no meio em que vivem, discutindo as suas visões, valores
e anseios, tentando identificar quais as práticas sociais que emanam das suas escolhas
culturais de lazer e divertimento.
Fotografia 16: Rua XV de novembro e o Cine Theatro Central década de 1930

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2018.
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Nesta imagem podemos visualizar o Cine Theatro Central, suas portas principais
repletas de pessoas, os cartazes grandes que chamavam a atenção dos variados cinéfilos,
cartazes feitos a mão pelo artista iratiense Primo Araujo. No recorte podemos observar o
que era aquele espaço e como havia uma sociabilidade peculiar e emergente ligado a ele.
Esta foto nos permite fazer algumas leituras, era o final da década de 1930, pois o Cine
Central está com estrutura nova de alvenaria, fato que se concretizou no ano de 1936. Fica
claramente evidente através desta fonte que o espaço que foi o cinema era de grande
movimento social.
Como já discutido através dos memorialistas Jose Maria Orreda, Jose Maria Gracia
Araujo e o filho do antigo exibidor Júlio Wasilewski, a sociedade deste período estava
envolta em uma busca pelo progresso e o avanço tecnológico de diversas áreas. O cinema
foi uma invenção extremamente audaciosa que trouxe grandes transformações e o despertar
de novos modos, visões e sentimentos. O empresário e músico iratiense Vergílio Trevisan14
argumenta em torno do cinema enquanto instrumento principal de cultura de sua época:
O cinema foi o instrumento principal de cultura na época, você conhecia os
artistas, via filmes, tinha reportagens o Canal 100, você conhecia outros
países por intermédio do cinema, porque a televisão não existia até então
na nossa cidade em nossa região, então no cinema você tinha aquilo essa
cultura presente real, embora filmes com ficções e tudo mais, enfim a
cultura se fez presente de modo bem marcante não só na minha vida, mas,
com certeza de toda a minha geração. (TREVISAN, Vergílio. Entrevista
concedida em 2013, presente no documentário, acervo particular).

O memorialista Jose Maria Orreda destaca o papel decisivo de João Wasilewski,
fundador do cinema, entendido como agente estimulador do crescimento da cidade que
merece reconhecimento na medida que ajudou no desenvolvimento social. Segundo ele:
Quando eu escrevi aquele texto sobre o seu João, que foi publicado no
meu jornal O Debate, quando o seu João faleceu, eu escrevi que ele
chegou aqui em Irati quando era menino e que foi crescendo com a cidade
e chegou a um determinado momento que nós não sabemos dizer quem
Virgílio Trevisan deu sua entrevista em 2013 no Clube do Comércio de Irati, do qual ele é presidente, no
salão do clube. Preparei a câmera, ajustei e foquei o plano mediano, sentei na sua frente fazendo com que
ele prestasse a atenção e contasse a história para mim, não para a câmera. O entrevistado demonstrou muito
conhecimento e tinha vivido fatos importantes, para sua vida no cinema. Como na entrevista anterior, a fonte
também viveu sua infância e adolescência dentro daquele espaço. A entrevista fluiu de uma forma muito
suave e tranquila, o entrevistado lembrou de amigos e de suas travessuras no cinema, além de comentar a
importância do Cine Theatro Central para Irati, o seu desenvolvimento junto com a cidade e sua preocupação
política, cultural e social nas famílias iratienses.

14
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mais ajudou o outro a crescer, se foi a cidade que ajudou ele a crescer ou
se foi ele que ajudou a cidade crescer, então eu acho que aí há uma história
realmente significativa que as novas gerações precisavam conhecer para
encontrar a própria identidade porque nenhum iratiense que não conhece
a história da cidade e das pessoas que tiveram uma contribuição tão
significativa para esta vida de desenvolvimento, pessoas que não
conhecem isso não tem identidade com a cidade eles estão aqui e não
estão ao mesmo tempo, porque as pessoas não conhecem quem construiu
todos estes espaços quem fez a cidade crescer realmente. (ORREDA. Jose
M. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).

Ainda de acordo com o memorialista, a relevância de João Wasilewski como agente
propulsor do desenvolvimento de Irati não se deve especificamente ao cinema, mas também
a outras esferas de atuação:
O seu João Wasilewski não atuou apenas através de suas empresas e
através do cinema ele com mais um companheiro não sei se polonês nato
ou se já de segunda geração, foram os fundadores da escola polonesa em
Irati que funcionou na Rua dos Operários, mais tarde esta escola foi
transferida para a Rua Coronel Gracia, já com o envolvimento de outras
pessoas, mas, no início foram duas pessoas que tiveram a iniciativa de
fundar a escola polonesa que hoje é o Clube Polonês - A Sociedade
Beneficente Cultural Iratiense. (ORREDA. Jose
M. Entrevista concedida em 2013, acervo particular).

Nesta fala do memorialista Jose Maria Orreda, podemos mensurar que João
Wasilewski era uma pessoa bastante ativa socialmente e preocupado com a comunidade,
como já vimos em relatos anteriores o antigo exibidor fez muito pela comunidade iratiense,
cedendo sua sala de espetáculos em prol do desenvolvimento cultural da cidade. Sendo o
cinema considerado um dos maiores ícones da modernidade, trazendo notícias do mundo
em forma de imagens e sons, podemos afirmar que ajudou a formar o aspecto social e
cultural da cidade de Irati, agitando a forma de viver da sociedade até seu surgimento.
Contribuiu para o impulso comercial no seu entorno com a circulação das pessoas, com as
referências estéticas nos filmes, sendo o seu papel de cunho funcional, social, cultural e
memorialista de uma sociedade, impulsionando o progresso da cidade.
Então o cinema foi um local de encontro da comunidade, muita gente, os
jovens, quantos jovens ali se encontraram e acabaram casando depois
vieram os filhos, porque o cinema funcionou por mais de 60 anos, na mão
do seu João, funcionou por 62 anos e ele foi considerado o mais antigo
exibidor de cinema do mundo, o cinema ficou na mão de um único
proprietário durante 62 anos, que foi de 1920 até a ocasião do falecimento
dele. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em 2013, acervo
particular).
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João Wasilewski e o seu cinema, com seus anúncios de filmes, em rádio, jornal e
folhetos próprios, ajudaram a dar notabilidade ao comércio local, anunciando seus produtos
e artigos no jornalzinho do cinema havendo a troca de informações sociais, culturais,
religiosas. Isto favoreceu uma certa homogeneidade nas preferencias e gostos das pessoas e
regiões interioranas, que comentavam, espalhavam as novidades assistidas, ouvidas e lidas
contribuindo para o surgimento de novas identidades sociais.
3.3 - Sociabilidades e novas perspectivas culturais
Como visto no primeiro e no segundo capítulo, o cinema teve um importante papel na
formação do espaço urbano das grandes e pequenas cidades, em Irati, não foi diferente. O
Cine Theatro Central emergia no centro da cidade, se inseriu na comunidade de modo a
talvez ditar os novos hábitos e costumes, fazendo com que a população se divertisse ao
mesmo tempo em que também pudesse pensar e refletir a partir de suas provocações. As
sociabilidades engendradas implicavam novas sensibilidades sobre o dia-a-dia da
comunidade, seu movimento cotidiano e seus anseios.
As ruas que circundavam o cinema eram repletas de bares e cafés, sorveterias, uma
panificadora e, esporadicamente, até um circo itinerante se fixava na região central de Irati.
Ao lado do Cine Theatro Central, existia um bar café, que se chamava popularmente de Bar
do Tadeu, um ponto de encontro das autoridades da cidade, que paravam para tomar o seu
cafezinho aguardando a próxima sessão do cinema. Existia também, logo na esquina, a
Panificadora Iraty, que até os dias atuais sobrevive e se mantem como um ponto social de
Irati. O bar anexo ao cinema e a panificadora pertenciam ao proprietário do Cine Theatro
Central, João Wasilewski, um importante fomentador social nestes aspectos.
Pesavento (1996, p.94) refletindo através do pensamento da autora é possível ver
que a rua é um local de passagem. Isso é obvio e claro aos olhos de todos, mas que se
analisada com cuidado transcende esta obviedade, pois, também é possível enxerga-la como
um lugar de encontro, troca de ideias e anseios. Constitui-se como um lugar de encontros,
um fenômeno, uma malha viva que dali emergem vários sentimentos e ideias sociais.
O cinema é considerado um dos maiores ícones da modernidade, na medida em que
traz notícias do mundo em forma de imagens e sons. Em Irati o cinema ajudou a formar o
aspecto social e cultural na cidade, agitando a forma de viver da sociedade até
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seu surgimento-desenvolvimento. Contribuiu para o impulso comercial no seu entorno com
a circulação das pessoas, com as referências estéticas nos filmes, sendo o seu papel de cunho
funcional, social, cultural e memorialista de uma sociedade, impulsionando e dando
visibilidade as ideias de progresso e de desenvolvimento. Abaixo, a fotografia registra um
desses momentos marcantes que o cinema em Irati proporcionava, como a aglomeração de
pessoas das mais diversas faixas etárias, a presença de músicos e a figura do seu João
recepcionando o público.
Fotografia 17: João Wasilewski em frente ao Cine Theatro Central, final da década de 1970.

Fonte: WASILEWSKI ALMEIDA, Pedro Henrique. Acervo particular, 2013.

Esta fotografia mostra o antigo exibidor de cinema João Wasilewski, no final da década
de 1970, na porta do Cine Theatro Central. Atrás dele no canto superior esquerdo de bigode,
braços cruzados está o Chico Gonçalves in memoriam, um cidadão iratiense muito conhecido e
querido do povo. A criança segurando as mãos ao lado direito do exibidor é Alceu Blanski e o
menino de camiseta preta inclinado como se fosse falar algo no ouvido do colega é João Soares
in memoriam. Pedro Wasilewski Almeida comenta que esta fotografia foi um registro de um
evento promovido para o aniversário do cinema no final da década de 1970 e a pessoa que
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cumprimenta João Wasilewski ao lado era o maestro da banda municipal de Irati, que fazia
com seus músicos uma apresentação artística em frente ao cinema, o seu nome a fonte
desconhece.
Segundo familiares e alguns iratienses, seu João ficava sempre na frente do cinema
cumprimentando as pessoas e pegando os ingressos. Podemos evidenciar estes fatos no relato
do memorialista Jose Maria Orreda:
Quando eu ouço uma música que tocava no cinema na época, os tangos né o
Carlos Galhardo, o rei da voz que era o Francisco Alves, aquelas músicas
que sempre tocavam no cinema, eu me lembro da época vem assim uma
espécie de filme na cabeça, lembrando tudo, imagens até quase que diluídas,
mas, vem aquele ambiente do cinema e a própria época, foi marcante, na vida
da minha geração e de outras gerações foi extremamente marcante, as
pessoas lembram do cinema lembrando da sua própria juventude dos seus
próprios sonhos, na verdade este processo de busca do tempo perdido através
da memória evocativa foi a maneira com que se escreveu um dos maiores
romances da literatura universal que é “Em busca do tempo perdido”, um
escritor francês escreveu esse livro, que é uma das referências da literatura.
Então as vezes você sente um cheiro e isso te leva a lembrança da tua
juventude da tua infância, você escuta uma música você lembra de fatos. Eu
me lembro do seu João na porta do cinema, as vezes ele ficava
cumprimentando as pessoas saudando as pessoas porque ele era uma pessoa
muito cordial muito gentil. (ORREDA. Jose M. Entrevista concedida em
2013, acervo particular).

A fala de Orreda, revela em perspectiva histórica a memória emotiva proporcionada
pelo cinema. O ambiente é revivido a partir de músicas, cheiros e fotografias que fazem parte
da história do sujeito. Esta fala evidencia o poder do cinema, no qual um filme pode ser usado
como ferramenta cultural, proporcionando a modificação das suas emoções, do senso e
pensamentos críticos internos e externos, da vivência. Serve como suporte para
questionamentos, para reflexões e problematizações e também para ações posteriores que visem
o aprendizado histórico como fonte dos condicionamentos ideológicos e o contexto social,
político e cultural que se pretende atingir com o uso desta ferramenta tão icônica que é o cinema.
O cinema demarcou gerações com suas projeções de filmes e notícias do mundo sendo
possível afirmar que seu papel foi de grande valor memorial e humanístico, instituindo uma
nova forma de convivência social entre as pessoas que frequentavam suas sessões, onde
debatiam assuntos variados proporcionando a troca de ideias políticas e culturais entre várias
gerações.
A cultura cinematográfica no século XX se constituiu como elemento primordial na
troca de informações formais e informais do cotidiano de um povo, se popularizando em todas
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as camadas sociais. Os assuntos e histórias oriundas das telas passam por um funil de ideias préestabelecidas pelo sujeito da história, passando de sujeito passivo para o seu “agir”, levando em
consideração a sua bagagem histórica, seu tempo de estudo e sua compreensão de mundo,
buscando associar a sua realidade com a representação de realidades que o cinema proporciona.
Buscando novamente o conceito de Simmel (1983, p. 60) para clarear a reflexão, ele nos
diz que na sociedade a troca mutua de informações e anseios dos mais variados tipos se
caracterizam por formas de sociação, que significa os anseios, os pensamentos, os modos, as
visões que se entrelaçam cotidianamente na vida dos indivíduos que frequentam o mesmo
ambiente. Ou seja, são as interações entre os indivíduos que podem ser diferentes dos estímulos
postos na realidade destes indivíduos, isto torna claro que no caso desta pesquisa o Cine Central
trouxe um estimulo e ditou modos distintos que acabaram por formar uma sociabilidade própria
daquele espaço.
É evidente que o Cine Theatro Central marcou a vida de vários casais que se
encontravam ali para trocar carinhos e namorar, de crianças que hoje, já adultos, lembram das
histórias vividas naquele ambiente. O que chama atenção nestas falas é o reconhecimento da
importância singular do cinema em suas vidas e na sociedade. Reconhecem a relevância cultural
deste Theatro que se constitui como patrimônio cultural.
Pensando o patrimônio cultural, tomamos como importante a ideia de Zanirato (2008,
p. 1-16) de que o patrimônio é algo legado, são costumes, modos, jeitos, expressões,
sentimentos, que unem as pessoas que compartilham estes bens, dando-lhes identidade. Aí se
encontra a “chave” para sobrevivência dos patrimônios culturais, que só poderão sobreviver se
a própria sociedade compreender o seu valor e se sentir parte dele. Zanirato, explica que este
juízo sobre patrimônio cultural nos quer dizer que para, a sobrevivência de um determinado
bem patrimonial é preciso que a comunidade se identifique com o patrimônio e o proteja. No
entanto, as decisões políticas relativas a salvaguarda dos bens patrimoniais brasileiros eram e
ainda são muito pequenas, pois prevalece o desinteresse de boa parte da população com a
proteção destes bens.
A televisão trouxe profundas modificações nos hábitos do povo e o cinema sofreu abalo
na sua posição de importância. João Wasilewski terá sido uma das poucas pessoas que viveu
todo este ciclo desde os primórdios ao apogeu e até a atual fase do cinema mundial. Segundo
Júlio:
Viveu com entusiasmo inabalável todos os seus dias viveu assim porque o seu
trabalho lhe rendi algo mais do que a simples retribuição financeira viveu
neste entusiasmo e não envelheceu porque sentiu sempre a certeza de estar
contribuindo de alguma forma para tornar mais amena, mais alegre e mais
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feliz a vida de todos (WASILEWSKI, Júlio. Entrevista, concedida em 2016,
acervo particular).

O professor Edson Santos Silva15, também se referindo ao cinema de João, afirma que
o mesmo respondeu ao seu tempo a partir de uma demanda cultural. Assim:
Ele deixou algo que pulsa ainda e que clama e que quer porque eu sinto Irati
esta cidade interiorana muito próxima de Curitiba, eu penso isso aqui como
um celeiro é um celeiro cultural não há dúvida e eu acho que isso não é pouco
acho isso muito significativo e importante retomar este passado e eu espero
que este passado tenha a força que eu imagino que ele tenha que é exatamente
de fazer resgatar um espaço em que o cinema respondia a uma demanda
cultural importante e significativa. (SILVA, Edson S. Entrevista concedida
em 2013, presente no documentário, acervo particular).

Completa o professor Gilmar de Carvalho Cruz16 sobre a relevância de se resgatar a
dimensão de convivência que o espaço do cinema implicava:
Acho que de tentar resgatar essa dimensão do ponto de encontro mesmo do
espaço de convivência muito rico que permite que as pessoas se vejam em
outras histórias e se vejam também em relação as pessoas que estão ali do lado,
mas, acho que tem uma influência incrível acho que o que existe hoje aí tem
mesmo com o desconhecimento nosso de boa parte desta história, mas, tem
uma influência deste processo que foi deflagrado aí na década de 1920.
(CRUZ, Gilmar de C. Entrevista concedida em 2013, presente no
documentário, acervo particular).

E lá se foram 63 anos com João Wasilewski, seu fundador, à frente. Quantas conversas
e encontros permeados de saudades e de informações. Era o ponto de encontro, as pessoas iam
aos bandos, uma horda de geração que respirou, viveu e sonhou através da telona do Cine
Theatro Central. A hora da conversa na sala de espera e a hora da saída da primeira sessão de
sábado, eram algumas vezes, mais importantes, do que o filme que se projetava; pois, as
‘paqueras’ dominavam o ambiente, segundo os iratienses Armando Van der Laars e Luis
Ângelo Fornazari.
Mesmo sendo demolido e transformado, o cinema permanecerá na lembrança lúdica de
várias gerações, sendo um patrimônio “invisível”, que demarcou uma época e suas relações e
práticas sociais, construindo uma memória coletiva que não se apagará enquanto houver o
interesse na capacidade humana de relembrar e se importar com o passado de um cinema que
agregou valores sociais relevantes para uma sociedade em constante transformação.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS - Inquietações
Para dar continuidade para este vislumbre reflexivo que abrange os seguintes temas
“cultura, história, cinema e educação”, continuo em uma busca por uma visão mais ampla destas
pluralidades. Enxergando o objeto da nossa reflexão, vejo a cultura como um enorme motor,
que dá movimento a vida; como qualquer grande motor ele necessita da colaboração de várias
outras peças para que torne o seu funcionamento efetivo, ele não trabalha sozinho, sem as
engrenagens, sem o óleo, os terminais eletrônicos o seu funcionamento não fica completo. Ou
seja, o que é a cultura se não um emaranhado de relações, conhecimentos, subjetividades,
visões, modos, costumes que trabalham em conjunto.
Como vemos a cultura tem várias ramificações, interligações, que trabalham todas juntas
caracterizando-a. Temas como memória, identidade, modos, costumes, diversidade, educação,
cinema, história, sociabilidades são todos atuais constructos sociais, ou seja, eles influem no
modo como nos vestimos, como pensamos, agimos etc. Neste ponto vale lembrar um
pensamento de Durkheim (1990, p.178), de que os modos, jeitos, olhares de pensar elucidam
uma ideia de coesão social, de visão de mundo compartilhada pelos grupos sociais. No mundo
dito “moderno”, é preciso ter esta visão mais ampla, enxergar efetivamente como eles se
correlacionam e caminham juntos.
São recentes os estudos sobre a relação do cinema com a história, apesar de mais de um
século de existência desta arte audiovisual. Saber como se passa o momento que é assistido
num filme e dele elaborar um pensamento crítico que conduz a reflexão do momento histórico
em que se passou o fato narrado, permitindo que dele se absorva e observe o conteúdo histórico
que está permeado de conjunturas variadas, de desestruturar o que se sabe e recompor uma
análise crítica e com historicidade é um desafio hercúleo.
Ainda seguindo este pensamento se torna interessante lembrar Pinto (2004 p.5), que fala
sobre como o cinema pode ser estudado analisando duas formas: como testemunho do presente
(o filme lido através da história) ou como discurso sobre o passado (a história lida através do
cinema). Sendo debatido o filme de forma primária como fonte documental relevante em
qualquer época em que tenha sido produzido, pois dependendo dos fatos assistidos, a história
se faz presente.
Com relação a educação do indivíduo, estando na escola ou não, é fato que o cinema e
filmes ajudam a desenvolver a percepção, aguçando as funções sensoriais, proporcionando o
despertar da interação social, fortalecimento do gosto pela arte, o despertar da criatividade, além
da possibilidade de favorecer a assimilação e fixação do conteúdo proposto pelo educador na
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escolha do filme.
Para aclarar a continuação do nosso pensamento faço uma reflexão através de Boa
Ventura de Souza Santos (2010 p.69-83), sobre as ciências, sobre o paradigma emergente e o
confronto com o atual. Vivemos em um mundo que deixa cada dia mais claro que é
multicultural, diverso, interligado e conectado, o que me faz pensar: estamos preparados para
trabalhar estes temas? Para aceitarmos as diferenças, culturas, crenças, modos que não são
iguais ao que estamos acostumados? Acredito que este seja o desafio do educador do presente e
também do futuro, ter uma visão plural de todos estes pontos e ir a fundo, para poder enxergar
as suas ramificações e conexões.
Devemos deixar a visão de mundo cartesiana em segundo plano, este pensamento
fragmentado que não vê que as pequenas partes conversam com o todo e vice-versa, deve ser
transformado pelo novo pensamento emergente que vê tudo interligado. Para continuarmos,
trago como aliado o pensamento do filosofo francês Edgard Morin (2002a, p.30 - 49), que traz
a interdisciplinaridade e transdisciplinariedade, como instrumento importante para o ensino
do futuro, não devemos fragmentar as disciplinas e deixa-las isoladas, como por exemplo:
hoje vamos estudar cinema, abre-se a gaveta do conhecimento cinematográfico usa-se e depois
guarda-o novamente, lá no fundo escuro da gaveta, porque não se correlaciona a cinema com o
estudo da história e depois com a sociologia e tão pouco com o estudo das sociabilidades, das
crenças da territorialidade da corporeidade e o que isso tem a ver com a cultura, patrimônio,
memória, identidade etc... A escola do futuro segundo Morin, terá como este o objetivo,
passear pelas disciplinas e confronta-las, mistura-las em uma simbiose do saber, para assim
podermos entender o que o nosso mundo precisa. Estamos em uma fase do globo com cada vez
mais tecnologias, aprendemos a cria-las, mas aprendemos a não deixa-las autodestrutivas?
Estamos também na era da degradação do planeta, por conta deste desenfreio capitalista
tecnológico, que está tornando o ser humano cada vez mais individualista e cego perante
os problemas sociais, culturais e ambientais do planeta.
Veja por exemplo a TV e o computador, uma grande invenção da humanidade através
deles pudemos ver a vida pintada na tela, assim como o cinema, um grande instrumento que
serve como uma janela para o mundo, onde pode-se ver outras culturas etc... No entanto, a
mídia, a TV, só incita a diferença, em uma perspectiva que é ruim ser diferente da ideia do que
é o diverso da mídia que, diz como devemos agir, ser, falar, pensar, como devemos nos vestir,
que perfume usar, qual marca de sapato, bolsa, óculos etc... Nos traz uma ideia de real, mas,
que não é o real de ninguém. O ser humano parece se aprisionar em telas de LCD, vendo
representações e sombras da vida simulada no visor, será que estamos a viver na caverna do
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Platão?
Fazer uma transformação, o jovem, adulto, velho os grupos populares em si, seja o
constructo desta mudança de pensamento, como Paulo Freire, nos ensinou educar para ser
educado, se é possível fazer tantas coisas, descobrir tantas coisas tecnológicas, porque não
podemos mudar a nossa realidade. Acredito que este seja um dos caminhos possíveis, para um
constante desenvolvimento social, educativo, cultural, comunitário.
De acordo com Freire (2000), a educação jamais pode ser neutra, ela está a serviço da
transformação e da mudança. Ou seja, educando para ser educado pelos grupos populares,
estabelecendo um espaço que possa ser construído em conjunto com a comunidade.
Se é possível obter água cavando o chão, se é possível enfeitar a casa, se é
possível crer desta ou daquela forma, se é possível nos defender do frio ou do
calor, se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar
o mundo que não fizemos, o da natureza, por que não mudar o mundo que
fazemos, o da cultura, o da história, o da política? (FREIRE, 2000, p.98).

E esta pesquisa vem neste sentido, de ensinar, mostrar e debater aspectos sociais,
culturais, históricos e familiar de uma cidade, tentando mostrar novos horizontes a se olhar e
pensar, produzindo conhecimento. Para contextualizar todos esses dados como base, é preciso
cuidado, principalmente com a ética. Fazendo uma reflexão através e segundo Barros Filho
(2008) é possível ver que ser ético é, por consequência, passar credibilidade dobrada e
responsabilidade do que se diz ao público a quem se destina a informação. Fontes íntegras são
preciosas porque vão passar a notícia ou o fato de forma verdadeira, como aconteceram, mas
cada pessoa tem a sua visão particular do que vê ou do que sente. Aí entram fatores familiares,
culturais, emocionais, religiosos, educacionais, financeiros e psicológicos a serem observados.
Ao longo dos anos de 1980 o Brasil passava por mudanças expressivas políticas e sociais
e a empresa governamental que produzia e distribuía filmes para os cinemas, a Embrafilme,
estava sofrendo abalo com a crise financeira no cinema brasileiro. E no final desta década,
segundo Hamburger, Souza, Mendonça, Amancio (2008, p. 352) citando Escorel (2005, p. 13),
“o cinema brasileiro havia perdido toda a sua legitimidade social”. Logo no início dos anos 90,
o novo presidente brasileiro Fernando Collor de Mello, decide encerrar as atividades da
Embrafilme.
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Fazendo uma reflexão de que o Brasil com essa cultura capitalista focada na
modernidade e com ritmo de desenvolvimento urbano desenfreado, não possuí uma educação
patrimonial. Um ponto interessante de ser pensado é que o cinema em Irati fechou suas portas
no ano de 1983, justamente em um período de transformações no que tange à participação social
da comunidade na identificação e proteção de seu bem patrimonial. A Constituição Federal de
1988 definiu no parágrafo 1º do artigo 216, que o poder público com o apoio da comunidade
deve assegurar a proteção de seus patrimônios, é algo que deve ser construído em conjunto.
Os municípios devem enxergar essa importância, se identificar com os seus patrimônios
para depois se pensar em uma forma de preservação. Algo que não aconteceu segundo alguns
relatos por conta de representantes políticos que não tinham uma visão arraigada sobre os temas
que envolvem educação e sensibilidade cultural e patrimonial, que não viam aquele espaço
como importante, algo que pode ser facilmente visualizado e contextualizado através das
constantes decepções e escândalos culturais brasileiros ainda vigentes em tempos atuais.
Este é um fato nacional que pode ser convidado a fazer parte desta discussão, pensando
como isso pode ser correlacionado com as dificuldades para as exibições de filmes e
preservação de um público de expectadores. A emergência da televisão também contribuiu para
que, em grande medida, muitas pessoas deixassem de se interessar pelo cinema, nesta fase de
1980 a 1990. É possível aliar estes fatos e enxergar o contexto nacional que refletiu em Irati,
diminuindo o público cinéfilo. O prédio onde o Cine Central funcionava foi arrendado, um mau
que aconteceu com inúmeras casas de espetáculos em todo o Brasil. Hoje temos uma loja
comercial tomando o lugar de um importante patrimônio cultural da cidade Irati, naquela época.
Segundo um dos entrevistados: “Infelizmente não houve uma percepção política do poder
público tombar aquilo e deixar o cinema como ele estava, dói em quem usufruiu daquele espaço
ver hoje uma loja comercial tomando o seu lugar, dói”. (WAYDZIK, Dagoberto. Entrevista
concedida em 2014, após a exibição do documentário, acervo particular).
Em uma publicação em seu perfil oficial na rede social Facebook em 2016, após assistir
ao documentário disponível na internet o diretor de cinema Luiz Carlos Lacerda
17

escreve:
Acabo de assistir o documentário de meu aluno da Faculdade de Artes do
Paraná, Pedro Henrique Wasilewski Almeida, sobre a história de seu bisavô
polonês, o mais longevo exibidor do interior do Sul (Irati) - o nosso Cinema
Paradiso. Um testemunho da importância do cinema na nossa formação
cultural, um filme sobre essa paixão felizmente inoculada na geração de seu
bisneto - o que dá garantias da permanência de seu sonho. LACERDA, Luiz
C. (Publicação exibida em 2016, acervo particular).
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O Cine Central foi importante digo “naquela época”, deixando uma crítica, houve uma
certa falta de importância dada à história do município. Preserva-se uma história oficial, pautada
na imigração eslava com seus elementos religiosos e laboriosos. No entanto, as transformações
desta população de imigrantes e descendentes ao longo do século XX, em especial aquelas que
correspondem ao surgimento de novas sociabilidades por meio das mudanças tecnológicas, caso
do cinema por exemplo, são pouco analisadas. O psicólogo Leonardo Campos, presente na
exibição enfatiza:
É importante enfatizar a importância deste documentário para produzir novas
ideias, como cadê aquele sentimento por cultura? A gente quer o cinema,
cadê as pessoas engajadas neste tema? Acho que este documentário é um
instrumento importantíssimo, para transformar e trazer essa consciência nas
pessoas, que não puderam viver essa época, mas que de alguma forma foram
influenciadas por esta história”, explica (CAMPOS, Leonardo. Entrevista
concedida em 2014, após a exibição do documentário, acervo particular).

O historiador Rodrigo Stelmarsczuk durante o debate no Cine Clube Denise Stoklos
completa:
Muito bom porque resgatar estes valores de Irati, geralmente o pessoal faz
estes trabalhos de conclusão de curso em um sistema meio superficial e Irati
tem tanta coisa legal que está submersa aí no meio do esquecimento e foi uma
forma muito boa que você encontrou de mostrar isso, pena que o pessoal não
tem esta cultura de querer saber mais. (STELMARSCZUK, Rodrigo.
Entrevista concedida em 2014, após a exibição do documentário, acervo
particular)

Ademais, as pessoas parecem não se importar mais em saber de onde vieram, como
foram formadas, quais as suas histórias, que sociabilidades construíram. Vivem em constante
mudança como deve mesmo ser, mas, sem estar sensível perante a estes fatos importantes que
constituem boa parte do que elas são hoje.
Se torna sedutor estreitar a reflexão para as fronteiras entre os conceitos da Nova
História Cultural, fazendo com que conversem e surjam ainda mais pensamentos e
inquietações. Traçando analises que propõem pensar o cinema de Irati, que era um lugar
que abrigava várias fatias da sociedade desde a elite aos mais humildes, desfrutando da
mesma arte e entrelaçando discussões, comprovando a possibilidade de pensar o Cine
Central, sobre os olhares que se formam de maneira interdisciplinar aliando a Nova História
Cultural.
Luiz Carlos Lacerda de Freitas, em arte mais conhecido com Luiz Carlos Lacerda ou também simplesmente
como Bigode, é um cineasta, roteirista, montador e produtor brasileiro nascido no Rio de Janeiro (RJ) no dia
15 de julho de 1945.
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Por ter este corpus peculiar as pesquisas recentes que utilizam este conceito, não são
convencionais e procuram por inovações, como é o caso desta pesquisa que procura traçar
pensamentos que surgiram através de uma exibição cinematográfica do documentário A
História do Cine Theatro Central de Irati.
Souza, Soares 7 (2013, p.4) nos explica que o sujeito atual está cada vez mais
inserido no mundo digital e faz parte do uso das diversas mídias sociais, seja televisiva,
fotográfica e cinematográfica, sendo parte do contexto tecnológico e por consequência da
produção do conhecimento histórico. Como a sociedade se transforma a cada momento que
é fato constatar que o uso de filmes no estudo de história se torna um momento mais
participativo e atraente ao sujeito
A cultura de preservação, existe da seguinte maneira, funciona no dia-dia, quando o
pai ensina para o filho algo que aprendeu com o seu avô ou quando o neto descobre uma
história sobre seus antepassados e isto o encanta, levando-o a estudar e descobrir e construir
histórias, contribuindo para memória, cultura, identidade e patrimônio de sua sociedade é
assim que a preservação trabalha.
Deve-se pensar em políticas para integralizar esses saberes culturais locais, para que
eles possam ser preservados, é preciso dar visão, focar em ações chegando à estes variados
grupos que emanam cultura em nossas sociedades, só assim será possível um aprendizado
importante no futuro e também para entender quem somos, pois, isto é fruto destas variadas
manifestações nas pequenas coisas e informações passadas de geração em geração,
construídas e discutidas diariamente, dos pequenos gestos e modos, dizeres e fazeres é que
mora a preservação e seus laços culturais e memoriais.
Desenvolver esta pesquisa, foi mais uma forma de fazer com que o cinema se torne
presente sem a sua estrutura, sem suas paredes, mais vivo e presente no imaginário da
comunidade. Percebe-se que mesmo com a participação social da comunidade
iratiense na salvaguarda de seu patrimônio cultural, ele não conseguiu ser tombado, por
falta de apoio das políticas públicas vigentes na década de 1980, e posteriormente 1990 e
2000, em Irati.
Que bom seria se as lembranças cuidassem de preencher o espaço que antes
ocupavam, “eles” o Cine Central e Seu João Wasilewski, já não existem. Mas, tem lugar de
honra nas memórias, na vida de quem o frequentou e usufruiu de suas presenças. De modo
um pouco desiludido, comprova-se o lugar comum, se foi o cinema e a vida continuou.
Investiguei e passeei pelo labirinto histórico das lembranças dos entrevistados e
colaboradores desta pesquisa, voltando no passado onde segundo eles todos se conheciam,

89

as casas amanheciam sem cadeados e o tempo parecia passar mais lento, pois, estavam
encantados com o cinema e o que ele proporcionava, que era algo além do que só sessões
cinematográficas, era o ponto de encontro da cidade.
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