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cidade de São Paulo chegava à 
década de 1920 passando por 

diversas modificações urbanas 
e mudanças no modo de vida 
das elites. Tinha um teatro 

municipal, viadutos uniam partes da cida-
de antes separadas por vales, várzeas eram 
dominadas, casarões construídos pelos 
barões do café ocupavam aquela que veria 
a ser a Avenida Paulista. Desenvolvia-se 
uma cidade cosmopolita, de pretensões 
europeias que já se espelhava em cidades 
americanas, com uma população de apro-
ximadamente 580 mil habitantes, com 
grande contingente de imigrantes italia-
nos, mas também de portugueses, espa-
nhóis, alemães e franceses. No decorrer e 
depois da Primeira Grande Guerra come-
çara a se desenvolver o parque industrial 
paulistano e em consequência cresciam e 
adensavam-se na cidade os bairros operá-
rios, marginalizados pela elite paulistana. 
Era uma São Paulo que se desenvolvia 
economicamente e ansiava por progresso 
e modernidade, impulsionada pelos valo-
res burgueses.

É a esta cidade, marcada pela cultu-
ra europeia, influenciada pelos valores 
propagados através do cinema silencioso 
proveniente dos EUA e fascinada pelo fan-
tasioso, que chega, em meados de 1921, 
Eugênio Maria Piglione Rossiglione de 
Farnet, dizendo-se proveniente de Gêno-
va. Apresenta-se como nobre, cujas pro-
ezas ao redor do mundo são registradas 
pela imprensa paulista como fait divers, 
proveniente de um hipotético diário pes-
soal, próximo do folhetim rocamboles-
co. A partir de 1923, ao se mudar para 
Campinas, interior de São Paulo, Eugênio 
abandona o sobrenome Pignone e se de-
nomina E. C. Kerrigan, pretenso diretor 
ítalo-americano com experiências nos es-
túdios da Vitagraph e da Paramount.

Dizia-se filho de um conde e de uma 
multimilionária americana. Mitômano, 
sempre elegantemente trajado, utilizava a 
lábia e o charme para exercer sua tendên-
cia mórbida para a mentira com o fim de 
atingir seus objetivos, aproveitando-se do 
clima provinciano da cidade. 

É recebido e hospedado por uma famí-
lia de um mecânico italiano e em pouco 
tempo os engabela com suas histórias 
mirabolantes, surrupiando-lhes as eco-
nomias acumuladas em anos de trabalho. 
Naturalmente tudo seria devolvido em 
poucos meses quando seus pais viriam 
morar em um palácio em São Paulo. O que 
naturalmente nunca aconteceu.

Casa-se com uma das moças da família 
paulistana que o acolhera e, logo depois, o 
sogro, desconfiado, vai a Gênova para ve-
rificar a veracidade das histórias que tanto 
fascinara a família. Descobre que eram to-
das mentirosas e que seu genro não pas-
sava de um estelionatário internacional. 
Telegrafa à família relatando a descoberta. 
Desesperada, uma das cunhadas lhe dá 
um tiro. Pignone vai para as páginas poli-
ciais, inicialmente como vítima, mas logo 
as investigações mostram que ele usara 
todos os recursos imaginários para ludi-
briar a família. 

Mesmo assim, logo depois consegue es-
paço no Fanfulla, jornal da colônia italiana, 
para contar histórias de sua vida fantasiosa 
e ganha espaço nos noticiários de O Esta-
do de S. Paulo e do Correio Paulistano pela 
peculiaridade dos entrechos. Na verdade 
estabelece-se um pacto em que a impren-
sa abdica da veracidade para ter alimenta-
dos seus desejos por histórias fabulosas, 
fantásticas, que ele é capaz de oferecer. A 
propósito, ao publicar suas narrativas na 
forma de folhetim, o Fanfulla, que só perdia 
em tiragem para o conceituado órgão pau-
lista, esclarece que não se responsabiliza 
pela veracidade dos fatos, mas o faz aten-
dendo ao interesse público.

Um mitômano nos primórdios do cinema brasileiro
Pesquisa revela a trajetória de Eugênio Maria Piglione Rossiglione de Farnet, cujo nome artístico era E.C. Kerrigan, estelionatário realizador de filmes mudos
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Nesse folhetim, Pignone narra duas de 
suas aventuras. Na Itália ele teria conquis-
tado uma filha de japoneses e o pai, su-
pondo-a desonrada, quer que ele cometa 
haraquiri. Ele conta então como escapou 
dessa aventura, refugiando-se em Paris.  
Lá teria se dedicado a explorar a vida no-
turna da cidade, os bordeis e a ação de cri-
minosos violentos, os apaches, como eram 
denominados. Ao sofrer uma tentativa de 
assalto, descobre a existência de um ban-
do de criminosos e resolve desarticulá-lo.

O espírito que revela nessas narra-
tivas aventureiras, fantasiosas ou não, 
permeiam toda a vida de Pignone e suas 
posteriores pretensões cinematográficas, 
conforme ele já revelara na época a outro 
jornal italiano de São Paulo, o humorístico 
Il Pasquino Coloniale.

NO CINEMA
Kerrigan se envolve em um movimento 

que, incentivado por revistas como Selec-
ta, Para Todos e Cinearte, começava a tomar 
força e levaria, na medida do possível, ao 
projeto por elas vislumbrado: a criação 
de grandes estúdios cinematográficos, a 
exemplo de Hollywood, e a produção de 
filmes de ficção com personagens de um 
país idealizado e progressista.

Nesse contexto, ele alimenta o desejo 
de uma cinematografia em formação, fo-
mentada por essas revistas, adquirindo de 
pronto certa respeitabilidade e admiração 
ao se fazer passar por diretor que traba-
lhara em estúdios americanos. Alguém 
com experiência no tão admirado cinema 
hollywoodiano e com modos refinados, 
característica que lhe é recorrentemente 
conferida, desperta o interesse de críticos 
que desejavam ver no país o desenvolvi-
mento da indústria de filmes.

Com sua capacidade insinuante, Ker-
rigan agita a produção de ficções, se re-
laciona com diversos personagens que se 
destacam na atividade crítica, no poder 
financeiro, no trabalho cinematográfi-
co e mantém forte sintonia com diversos 
produtores ainda ativos durante os anos 
1920, mesmo em um meio dominado pe-
las produções estrangeiras. 

Esse personagem mítico e contraditó-
rio tem interessado dispersamente pes-
quisadores desde o final da década de 
1960. Em 1974, a revista Cinearte mencio-
na um aventureiro, que se dizia chamar E. 
C. Kerrigan, que se constituíra figura de 
relevo pelo menos nas cidades de Campi-
nas, Guaranésia, São Paulo e Porto Alegre. 
Ele também é citado em outras obras que 
abordam o cinema nacional, caso da Histó-
ria do Cinema Brasileiro, coletânea publica-
da em 1999.

Trabalho desenvolvido pela jornalista 
Ingrind Hannah Salame da Silva junto ao 
Instituto de Artes (IA) da Unicamp, orien-
tado pela professora Miriam Viviana Gára-
te, reúne informações coletadas por esses 
estudiosos do cinema nacional e avança, 
sobretudo no período que antecede a in-
cursão do italiano no meio cinematográ-
fico brasileiro, o que permite esclarecer a 
postura desse personagem como diretor 
e roteirista e caracterizar o conteúdo dos 
filmes que realizaria. O estudo, que mos-
tra a trajetória de Pignone, abundante em 
peripécias, revela invenções fantasiosas, 
rumores, denúncias policiais, versões e 
contraversões, trazendo à tona um mitô-
mano compulsivo.

Seus relatos descrevem proezas ao re-
dor do mundo, semelhantes aos famosos 
heróis folhetinescos do século 19. Iden-
tificado como embusteiro sem posses ou 
antecedentes aristocráticos, ocupa o noti-
ciário policial de jornais paulistanos. Em 
posterior entrevista ao Fanfulla, declara 
que seus relatos inverossímeis destina-
vam-se à elaboração de filmes, revelando 
suas ambições cinematográficas. 

A dissertação busca resgatar a traje-
tória cinematográfica de E. C. Kerrigan. 
Mostra que, para realizar filmes de fic-
ção, ele recorre a duas estratégias, comu-
mente utilizadas no período do silencioso 
brasileiro: ou criando escolas de cinema, 
que possibilitavam a reunião de técnicos, 
artistas e produtores, ou realizando do-
cumentários com evocações elogiosas a 
instâncias do poder. Nos dois casos, uti-
lizava um recurso recorrente: a imagem 
da persona do diretor com experiência em 
Hollywood, farsa convenientemente aceita 
ou rejeitada pelo público, pela imprensa e 
pelos críticos conforme sua produção ofe-
recesse ou não características do cinema 
estrangeiro. Sua carreira, como a de tantos 
outros cineastas, não resiste ao advento 
do cinema falado no Brasil, em 1929, que 
encarece e torna mais complexa a produ-
ção, distribuição e exibição de filmes.

TRAJETÓRIA
CINEMATOGRÁFICA
E. C. Kerrigan dirige cinco filmes de 

ficção, pelo menos quatro cinejornais e 
dois naturais, como eram denominados os 
documentários na época. Em Campinas, 
interior de São Paulo, cria a Escola Cine-
matográfica Campineira e funda a Apa Fil-
me, em que dirige Sofrer para gozar (1923), 
mas logo é demitido da produtora por exi-
gir salário mais alto e ser desmascarado 
por não saber inglês. 

Defenestrado em Campinas, recebe 
convite para dirigir em São Paulo, em 
1925, em média metragem, Quando elas 
querem (Visual Filme), fracasso financei-
ro. Desempregado muda-se para a cidade 
mineira de Guaranésia, e convence os ir-
mãos Masotti, ligados ao cinema, a faze-
rem Corações em suplício, ainda em 1925 
(Masotti Filme), atuando como o vilão 
da história sob o pseudônimo de William 
Gouthier. A fita também não tem retorno 
financeiro e leva a produtora à falência. 
Muda-se, então, para Porto Alegre, onde 

dirige Amor que redime (Ita Filme, 1928) e 
Revelação (Uni Filme, 1929) e pelo menos 
quatro cinejornais (Ita-Jornal) e dois na-
turais, Glória à Virgem do Rosário e Campe-
onato estadual de futebol (Ita Filme,1927). 
Apenas quatro dessas obras resistiram ao 
tempo: Ita-Jornal 3 e 5 e Campeonato estadu-
al de futebol.

Depois, em 1930, viaja para Curitiba 
em mais uma tentativa de trabalhar em ci-
nema, abrindo a Academia Cinematográ-
fica Paranaense, de onde teve que sair por 
não conseguir apresentar prova de idonei-
dade moral, uma exigência local, e retor-
na a Porto Alegre.  Mais tarde reaparece 
apresentando-se como hindu capaz de ler 
bolas de cristais. Aos 75 anos é condenado 
por estelionato, vindo a morrer em 1956, 
em Porto Alegre.

A DISSERTAÇÃO
No primeiro capítulo, a autora detém-

se nas primeiras histórias de Kerrigan, 
que julga essenciais para a compreensão 
de sua trajetória no cinema por revelarem 
sua natureza mitômana e por permitirem 
identificar elementos comuns ao folhetim 
e ao melodrama. Suas narrativas, quando 
identificado como Eugênio Pignone, en-
volvem viagens ao redor do mundo, aven-
turas de caça a panteras, cobras, pumas da 
Índia, na Serra do Mar e aventuras no Chi-
le e na Bolívia.

O Fanfulla publica um diário de Cente-
naro caracterizando-o como herói em bus-
ca de fortes emoções, acompanhado de ar-
mas, automóveis, aviões, motocicletas. As 
figuras femininas revelam-se companhei-
ras de poucas horas, motivo para disputas 
em duelos e inspiração romântica. 

Do mesmo modo, todos os enredos 
das ficções dirigidas por Kerrigan mos-
tram situações inesperadas, eminência 
de perigo, embates físicos, personagens 
bem definidos como mocinha, vilão, galã, 
sempre movidos por sentimentos de arre-
pendimento, vingança, perdão, abnegação, 
altruísmo e que vivem em meio aos con-
flitos de uma sociedade em processo de 
modernização. 

O segundo capítulo da pesquisa revela 
o envolvimento e a participação de Kerri-
gan em suas três primeiras películas, ora 
como figura agregadora, ora como impul-
sionadora, ora como responsável pela falta 
de planejamento que causa rombos finan-
ceiros, e mostra a confluência dos ideais 
da revista Cinearte com a proposta da Vi-
sual Filme.

O terceiro capítulo trata dos filmes de-
senvolvidos por Kerrigan no Rio Grande 
do Sul. Identifica a Ita Filme como uma 
iniciativa de grandes investimentos finan-
ceiros que não escapam às observações da 
imprensa gaúcha. Ressalta que seus tele-
jornais concentram-se nos acontecimentos 
da região, proporcionando ao espectador 
um olhar diferenciado da cidade de Porto 
Alegre. Destaca o caráter regionalista da 
ficção ali produzida, diferentemente dos 
que defendem uma produção que deveria 
ter motivações e abordagens nacionais. 

CONTRIBUIÇÕES
Ingrind entende que o seu estudo con-

tribui para a compreensão do desenvolvi-
mento das primeiras atividades cinema-
tográficas no Brasil, e como estas foram 
influenciadas pelas produções hollywoo-
dianas. Em vista das películas ficcionais 
de Kerrigan não terem sobrevivido, ela 
centrou suas análises em três documen-
tários sobre a época e principalmente nas 
revistas Cinearte, Selecta e Para Todos. Com 
isso resgata, de certa forma, as preocupa-
ções da crítica daquele período em defesa 
de um cinema nacional, espelhado no mo-
delo americano, que mostrava o progresso 
e o moderno e escondia tudo que fosse so-
cialmente negativo.

Para a pesquisadora, o trabalho traz à 
tona a importância de Kerrigan no cinema 
brasileiro da década de 1920 e recupera, 
através das manifestações que suscitou 
na crítica da época, as ideias e as perspec-
tivas que orientavam o cinema nacional.  
Ela destaca, ainda, que Kerrigan teve uma 
produção extraordinária para a época, em 
que todos os seus filmes foram lançados 
comercialmente, quando era comum que 
as produções não se completavam ou por 
falta de recursos ou por falta de mercado. 
Considera, também, que suas produções 
evidenciam através dos seus escritos e fil-
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Ficha policial e matérias com 
a reprodução da foto do “falso 
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Caricaturas de Kerrigan em “Il Pasquino” (1921) e em “A Onda” (1923): notoriedade
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Kerrigan (centro, de branco) dirige cena de “Amor que redime”, produção de 1928

Kerrigan em cena de “Corações em suplício”: produtora de Guaranésia, Minas Gerais, foi à falência depois do fi lme

mes como o cinema bebe de variadas fon-
tes, que caracterizam uma variedade de re-
ferências, em que se destacam os folhetins 
e o cinema norte-americano.

Ingrand completa: “No meu entendi-
mento, o maior valor do trabalho está no 
resgate das primeiras histórias de Kerrigan 
ao chegar ao país, porque os trabalhos que 
existiam até então as mencionam muito 
brevemente. Resgatar o seu protagonis-
mo na imprensa formadora de opinião da 
metrópole que se consolidava é muito re-
levante porque essa circunstância vai deli-
near o seu percurso como cineasta”.


