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APrESENTAÇÃo
Este livro é fruto da tradução de uma pesquisa de doutorado no campo 

da geografia do cinema para a prática universitária extensionista em Laguna, 
pequena cidade do litoral sul de Santa Catarina .

A pesquisa, intitulada “Uma Geografia do Cinema Brasileiro: bloqueios 
internacionais, contradições internas”, realizou-se entre os anos de 2011 e 
2015 junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, sob orientação do Professor Dr . Marcos Aurélio 
da Silva e representa uma análise da indústria cinematográfica brasileira 
pelo olhar geográfico . Na tese, analisamos o subdesenvolvimento da produ-
ção nacional como uma síntese da combinação de determinantes da esfera 
da exibição e da distribuição . Quanto à exibição, argumentamos que sua 
configuração espacial é desenhada por contradições internas da formação 
social brasileira, não obstante este seja um setor hoje ocupado por empresas 
internacionais . Note-se que a localização geográfica contemporânea das sa-
las comerciais de exibição acompanha o mapa do desenvolvimento regional 
brasileiro, o que reproduz-se também na escala intra-urbana . Referente ao 
setor da distribuição, verificamos que este encontra-se bloqueado pela ação 
em rede das distribuidoras das majors, que impõem hegemonicamente seus 
títulos ao público brasileiro . 

Trazendo estas reflexões amplas para o contexto de Laguna, partimos 
de uma análise da organização espacial do setor exibidor da indústria ci-
nematográfica brasileira contemporânea para uma reflexão histórica sobre 
os desdobramentos das transformações desta organização nesta cidade, 
com foco na seguinte questão: como o processo de fechamento das salas 
de cinema de rua vivido por grande parte das cidades pequenas brasilei-
ras impacta, em termos de sociabilidade urbana, principalmente o centro 
tradicional onde se localizavam? Colocando as antigas salas de exibição 
da cidade de Laguna no foco da investigação, exploramos, através de en-
trevistas com informantes-chave, reveladores da história oral da cidade, 
a sociabilidade urbana motivada por estas salas em boa parte do século 
XX . Verificamos que foi após seu fechamento, quando o centro tradicional 
perdeu significativamente seu movimento noturno, que a imagem deste 
como um “lugar perigoso” começou a se formar .
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Assim, iniciamos desde 2013 o desenvolvimento do Programa de 
Extensão “Cidade Reencontrada: tempos e espaços para o cinema em Laguna-
SC” no Centro de Educação Superior da Região Sul da Universidade do 
Estado de Santa Catarina,  como uma proposta que visa congregar projetos 
de investigação e experiência acerca dos antigos e dos possíveis espaços de 
exibição cinematográfica na cidade de Laguna-SC .  O projeto é composto 
por três eixos de pesquisa e ação:

•	 “História dos Cinemas de rua em Laguna-SC”:  pesquisa his-
tórica, teórica e arquitetônica que objetiva identificar as salas 
de exibição cinematográfica que já existiram no município e 
analisar seu fechamento à luz de processos semelhantes vividos 
por outras pequenas cidades brasileiras a partir dos anos 1990 .

•	 “O Cinema Brasileiro passa pelo Cine Mussi - Laguna: Restau-
ração e catalogação do acervo de cartazes”: restauração e cata-
logação do acervo de cartazes do Cine-teatro Mussi - antiga sala 
de exibição da cidade que fechou suas portas no início dos anos 
1990, sendo reformado pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN) e reinaugurado como centro 
cultural em dezembro de 2014 .

•	 “Imagens em movimento: ciclo de exibições cinematográficas 
em antigos espaços de cinema em Laguna – SC”: projeção de 
filmes brasileiros nas paredes das edificações do centro tradi-
cional de Laguna . 

Portanto, mediante iniciativas de pesquisa, documentação e exibição, 
durante estes três anos, promovemos espaços de contemplação, rememo-
ração e debate sobre o processo de fechamento das salas de cinema de rua 
vivenciado por Laguna e refletimos, em conjunto com instituições como o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), alternati-
vas para o retorno do cinema a esta cidade e o reencontro da população com 
esta esfera da cultura .
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Projeção de curtas de Jan Svankmajer no edifício do Cine Mussi ainda
em ruínas, em 3 de agosto de 2013 . Foto de Bruno Mendes Espíndola .

É de suma importância destacar que esta empreitada contou com a par-
ticipação de diversos estudantes do Centro de Educação Superior da Região 
Sul, dentre eles Braian Souza Baggio, Amanda Godinho Dal Molin, Thiago 
da Silva, Camila Marcello, Kamila Tavares, Thiago Wollmann, Rubens 
Thiesen, Laís Pina, Amanda Spillere Kriger, Rodrigo Azevedo Amorin, 
Fabiano Bernardes, Jessica Marioti Borges, Paulo Alvim, Amanda Estrela, 
Sarah Olivo, Alana Beatriz, Susann Reif, Anaize Jacinto, Michel Maciel de 
Quadros, Izadora Cardozo, Camila de Liz Nunes, Carolina Vieira, Jonatas 
Carlos, Luana Brito Garcia, Thayse Peruzzo, Nathália Bianchini, João Mota, 
Caroline Rasche e Bruna Carraro, aos quais agradeço imensamente pelo 
entusiasmo e dedicação . Tivemos também o apoio do corpo técnico do 
Escritório do IPHAN em Laguna, especialmente de Ana Paula Cittadin, 
bem como de servidores da UDESC, especialmente as Professoras Adriana 
Fabre Dias e Claudione Fernandes de Medeiros e os Técnicos Mariely 
Orlandi Marcelino Serafim e Fillipe Duarte Martins .
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Neste livro, apresentaremos as descobertas incitadas no interior do 
projeto a partir deste território ao sul do Brasil que despertou nossa curio-
sidade acerca destas edificações, lugares do sonho e do possível, que hoje 
encontram-se adormecidades na confusão do centro da cidade . Laguna teve 
em sua história 8 salas de cinema, e nosso escrito é uma homenagem a seus 
idealizadores, seu público, seus projecionistas, pipoqueiros e lanterninhas . 
Dedicamos esta publicação especialmente ao Sr . Epiphânio Joaquim Nunes 
Medeiros, que deu a um de seus cinemas o nome Roma, espelho da palavra 
Amor . O desenvolvimento deste projeto, coroado com a presente publica-
ção, foi uma grata forma de experimentar o retorno do cinema para as ruas 
da cidade .
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AS SALAS DE EXiBiÇÃo No 
BrASiL: o CAmiNHo DAS ruAS 
PArA oS SHoPPiNGS
No filme Fitzcarraldo (1982) do diretor alemão Werner Herzog, o per-

sonagem principal tinha o sonho de construir uma ópera em Iquitos, em 
plena selva amazônica peruana, e, para conseguir dinheiro, envolve-se com 
o negócio da borracha . Fica sabendo da existência de um seringal intocado 
próximo a um dos afluentes do Rio Amazonas e decide subir rio acima por 
um afluente paralelo para, num ponto onde os dois ficam mais próximos, 
cruzar via terra, com barco e tudo, o terreno . Foram os índios, encantados 
pelas músicas que saíam de seu gramofone, que o ajudaram nesta empreita-
da heróica, porém, também eles, no meio da noite, cortaram as amarras que 
prendiam o barco ao morro que estava sendo transposto, fazendo-o retornar 
ao Amazonas, “perfazendo, assim, o movimento circular que caracteriza o 
fracasso do ato titânico” (NAGIB, 1991, p . 163) . 

Cena de Fitzcarraldo e a transposição da montanha .
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Fitzcarraldo luta contra a natureza e contra a precariedade, sendo cha-
mado “o conquistador do inútil” pelos barões da borracha . Não à toa, foi certa 
vez sugerido a Herzog que, diante das dificuldades conhecidas durante as 
filmagens, poderia ter realizado o filme na Alemanha ao invés do Brasil: “ao 
invés de Fitzcarraldo construir um teatro de ópera na selva, poderia tentar 
manter um cinema no interior da Alemanha Ocidental”1 . 

As dificuldades que o Brasil enfrenta para desenvolver sua indústria 
cinematográfica foram e ainda são sentidas por todos os países, seja da 
América Latina ou da Europa, que lutam com suas cinematografias nacio-
nais para existir diante de Hollywood . Como parte do trabalho de supera-
ção está a tomada de consciência quanto à “topografia” dos bloqueios ao 
cinema brasileiro . É necessária a identificação de cada uma destas “monta-
nhas” e seus embasamentos econômicos, políticos e culturais, para poder 
ultrapassá-las – coisa que Fitzcarraldo, imerso em sua utopia, não fez . 

Sendo a organização da exibição cinematográfica uma questão forte-
mente territorial, para entender sua geografia é preciso compreender os 
processos de formação desigual do território brasileiro .

Ao observarmos o mapa da localização geográfica das salas de cine-
ma no país disponível junto aos materiais do projeto “Cinema Perto de 
Você” da ANCINE, imediatamente percebemos que a distribuição das 
salas acompanha o mapa do desenvolvimento regional brasileiro . O mapa 
demonstra como a grande maioria das salas de exibição localiza-se nas 
regiões Sul e Sudeste e, além disso, nestas regiões estão mais bem distri-
buídas no território dos estados . Isso se explica pelo fato de estas regiões 
possuírem uma rede urbana mais complexa, ou seja, uma maior densida-
de de cidades médias . Correa (1989) denomina este tipo de configuração 
territorial de “rede urbana democrática”; de fato, quanto mais desenvolvida 
a cidade, maior o número de serviços que podem ser acessados pela  po-
pulação . Estando a rede urbana brasileira assentada sobre nossa formação 
socioespacial, em última análise, o desenvolvimento do cinema brasileiro 

1  Fonte: “Herzog: o conquistador do inútil”, disponível em <www.cinemaeuropeu.blogspot.com>, 
crítica composta com base no filme “No Decurso do Tempo” de Wim Wenders e em ELSAESSER, 
Thomas. New German Cinema: A History. London: Macmillan, 1989. 
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no que concerne ao parque exibidor, um dos fatores fundamentais para o 
alavancamento da produção nacional, passa pela questão do desenvolvi-
mento regional e urbano .

Salas/Ano

Regiões

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Cidades com Cinema

Distribuição geográfica das Salas de Exibição Comercial no Brasil (2009) .
<http://cinemapertodevoce .ancine .gov .br/> . Acesso 10 maio 2012 .
 

Atualmente, o Brasil apresenta cerca de 2 .400 salas de exibição comercial 
que estão concentradas, na verdade, entre 686 pontos de exibição (majori-
tariamente complexos multiplex) em cidades do território nacional . Deste 
total, 50% estão localizadas em municípios com mais de 500 mil habitantes . 
Estes 686 pontos estão distribuídos entre 392 cidades, das quais apenas 86 
têm mais de um ponto de exibição . Metade das salas de exibição, dos in-
gressos vendidos e da renda de bilheteria dos cinemas está concentrada nos 
estados do Rio de Janeiro e de São Paulo . A média nacional de ingressos por 
habitante é de 0,8, enquanto na França este número é de 3,4, e no México de 
1,7 . Ainda segundo dados da ANCINE (2012, p . 15): 

Regiões:

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
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É possível notar a existência de uma correlação ex-
pressiva entre o número de habitantes/sala de uma 
determinada UF e o seu índice de frequência aos ci-
nemas . Estados que têm cerca de 50 mil habitantes/
sala apresentam índices superiores a 1,2 ingressos/
habitante/ano, como é o caso de Rio e São Paulo . 
Estados que têm entre 50 e 100 mil habitantes/sala 
apresentam índices situados geralmente entre 0,5 
e 1,0 ingresso/habitante/ano (exceções notáveis 
a essa regra são Pernambuco e Sergipe) . Já as UFs 
onde o número de habitantes/sala é superior a 100 
mil têm índices de frequência da ordem de 0,4 in-
gresso/habitante/ano ou menos, puxando para 
baixo o índice nacional . As UFs que têm índice de 
frequência igual ou inferior a 0,3 ingressos/habitan-
te/ano são Piauí, Acre, Maranhão, Tocantins, Pará, 
Alagoas e Amapá .

O gráfico a seguir demonstra a queda do número de salas de exibição 
instaladas em nosso país desde os anos 1970 até hoje . Esta queda, além de 
estar relacionada à expansão da transmissão televisiva, está também asso-
ciada ao surgimento de novos padrões tecnológicos para os quais poucos 
empresários brasileiros estavam preparados a se adaptar . Desde 1991, cerca 
de 430 salas de cinema de rua já encerraram suas atividades (SAAB, 2010); 
as grandes salas dos anos 1930 chegaram aos anos 1970 obsoletas tecnica-
mente e seu modelo de grandes saguões e plateias de mais de 1000 luga-
res não resistiu à especulação imobiliária, pois já não lucravam o suficiente 
(BERNARDET, 2009) .
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 Salas de Exibição no Brasil de 1971 até 2011.
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ANCINE, 2012, p . 5 . Re-elaborado pela autora .

Ditadura da Tecnologia 

A partir dos anos 1990 ocorre a entrada de grandes empresas estrangei-
ras no segmento de exibição no Brasil . Estas introduzem em nossa realidade 
o conceito de multiplex: “caracterizado pela reunião de várias salas sob uma 
mesma unidade arquitetônica, invariavelmente associada a grandes empre-
endimentos comerciais (shoppings centers), e com grande oferta de block-
busters” . (ANCINE, 2011, p . 34) . 

A entrada do exibidor estrangeiro no Brasil respondeu à uma necessi-
dade de expansão do público de cinema das majors . Em 1986, segundo da-
dos da MPAA2 (apud ALMEIDA; BUTCHER, 2003), a receita estrangei-
ra de Hollywood era de 25%, e, em 1998, esta receita passou a representar 
55% . “Com um mercado interno já saturado e sem chances de crescimen-
to, não havia outra saída que não o alto investimento no mercado externo” . 
(ALMEIDA; BUTCHER, 2003, p . 62) . 

2 Motion Picture Association of América.
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O primeiro a adentrar nosso território foi o Cinemark, que tem hoje o 
Brasil como seu maior parque exibidor fora dos EUA (GATTI, 2005) .  Mais 
tarde veio a UCI, um consórcio formado pela Universal e pela Paramount 
para exibição fora do território dos EUA . 

O grupo Cinemark e o nacional Kinoplex, do Grupo Severiano Ribeiro, 
mantêm‐se como as maiores empresas exibidoras em atividade no Brasil . 
Dentre os grandes exibidores que exploram o território nacional (aqueles 
com mais de 100 salas de exibição) figura esta única empresa brasileira 
(COSTA, 2012) . Com pouco mais de um quarto das salas de cinema, esses 
exibidores tiveram uma participação na ordem de 40% no total de público e 
renda de bilheteria no país em 2012 (ANCINE, 2012, P . 11) . 

O conceito de multiplex vem embutido de “incentivos especiais” para 
resgatar o público do cinema: conforto, segurança, serviços, tecnologia 
(FREIRE, 2005, p . 127) . O público, distraído, encantou-se com estes novos 
atributos, que o hiptotizam mais do que o próprio filme, tal qual denunciou 
pioneiramente Benjamin (1955)

A recepção através da distração, que se observa cres-
centemente em todos os domínios da arte e cons-
titui o sintoma de transformações profundas nas 
estruturas perceptivas, tem no cinema o seu cenário 
privilegiado . E aqui, onde a coletividade procura 
a distração, não falta de modo algum a dominante 
tátil, que rege a reestruturação do sistema percep-
tivo . É na arquitetura que ela está em seu elemen-
to, de forma mais originária . Mas nada revela mais 
claramente as violentas tensões do nosso tempo 
que o fato de que essa dominante tátil prevalece no 
próprio universo da ótica . 

Além do fato de o multiplex representar um ponto de venda especial para 
o cinema das majors, outro ponto importante deste conceito é a questão 
da exploração do filme como produto, do filme-evento ou filme-espetáculo 
(ALMEIDA; BUTCHER, 2003) . “Esse conjunto de ofertas mudou bastan-
te o hábito do público de cinema . Antes do multiplex, o único atrativo do 
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espectador era o próprio filme . Depois dele passou a ser, sobretudo, o pró-
prio espaço” . (ALMEIDA; BUTCHER, 2003, p . 65) . As questões técnicas 
(desde os efeitos especiais do filme, até o conforto das poltronas do cine-
ma) vêm se sobrepondo a todas as outras possíveis qualidades de um filme . 
Desta forma, a apreciação destas técnicas torna-se o motivo preponderante 
para frequentar uma sala de cinema ou ver um filme . a técnica se converte 
em ideologia, como apontava Habermas (ORTIZ, 1985) . 

Tal associação torna-se ainda mais preocupante quando constatamos 
que os jovens de 12 a 19 anos e os adultos de 20 a 24 são os grandes fre-
quentadores da salas de cinema hoje no Brasil, com percentuais de 20 e 
21% respectivamente (BRASIL, 2010) . Pesquisa do Ministério da Cultura 
(BRASIL, 2010) mostra que os gêneros preferidos dos brasileiros que fre-
quentam o cinema são comédia, ação e aventura - estes dois últimos onde a 
técnica convertida em espetáculo tem centralidade .

Esta “ditadura da tecnologia” inaugurou um processo de valorização 
crescente dos aparatos técnicos das salas, e tornou sua modernização ur-
gente . No entanto, verificamos que esta imposição tecnológica tornou-se 
possível porque a sociedade brasileira mostrou-se ansiosa por melhores 
salas, pelo menos é o que demonstram inúmeras reportagens tais como a 
garimpada no Jornal Correio da Manhã, de 19 de maio de 19613: “Quase 
a totalidade dos cinemas do Rio funcionam em condições precárias sobre-
tudo quanto ao respeito a proporção da tela e qualidade das projeções .” É 
interessante notar também que, por outro lado, desde os anos 1950 já apare-
ciam manifestações de resistência a este processo cíclico de modernização-
exclusão tecnológica:

Os “fãs”, aqueles que verdadeiramente merecem a 
denominação, não espiam apenas o que passa pela 
Cinelândia e nos cinemas de luxo de Copacabana e 
Tijuca . Eles lêem, ao contrário, os nomes de todas as 
casas exibidoras, as de Cavalcanti, Irajá, e Braz de Pina . 
É claro que eles gostam de refrigeração e poltronas 

3   Fonte: Acervo de Livros e Documentos da Cinemateca Brasileira. Biblioteca Paulo Emílio Sales 
Gomes. Acesso em janeiro de 2012. 
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estofadas . Mas que importa todo esse conforto, coisa 
secundária quando se tem que aturar as canastrices de 
um realizador que insiste em confundir cinema com 
outras artes? Mil vezes um pulgueiro da rua Larga ou 
da praça 11, ou então os dezesseis milímetros ao ar li-
vre de Anchieta . . .(NORONHA, 1953) .

O padrão tecnológico imposto mundialmente por Hollywood eleva os 
custos de modernização das salas, além dos custos de produção dos filmes4 . 
A carência de capital para modernizar-se, atender minimamente à expectativa 
do olhar viciado do espectador, e fazer frente às produções estrangeiras con-
siste em uma das principais barreiras à indústria cinematográfica nacional . 

Atualmente, o modelo 3D tem sido o grande representante destas técni-
cas a nível mundial . Do total das salas de exibição presentes no Brasil, 80% 
estão instaladas em shopping centers e cerca de 470 estão equipadas com 
projetores digitais e 3D que seguem os padrões DCI ditados por Hollywood:

Digital Cinema Initiative (DCI) foi o nome dado a 
um grupo de técnicos reunido pelos grandes estúdios 
de Hollywood (Warner, Fox, Universal, Paramount, 
Disney e Sony) para definir as normas que deveriam 
ser adotadas para a projeção digital de seus filmes . O 
DCI divulgou suas normas em 2006 . As principais 
especificações desse “padrão DCI” são a compressão 
de imagem no sistema JPEG 2000, e a resolução mí-
nima de 2K e máxima de 4K . (ANCINE, 2012, p . 4) .

A expansão do número de filmes lançados em 3D pelas majors, acompa-
nhado lentamente pelo aumento do número de salas com esta tecnologia no 
Brasil, mas não adotado pela produção cinematográfica nacional, deve, se-
gundo perspectiva na ANCINE (2011), provocar a redução da participação 
do cinema nacional no número de espectadores nos próximos anos . 

4   O custo de um filme brasileiro varia entre 500 mil e 10 milhões de reais, com uma média 
aproximada de 1,5 milhões, enquanto o custo básico de uma produção hollywoodiana é de 100 
milhões de dólares (SILVA, 2010).
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Na verdade, esta grande inflexão tecnológica de digitalização das salas 
de exibição está em curso . As majors já anunciaram que a partir de 2015 não 
distribuirão mais filmes em película 35mm, apenas em formato digital . Em 
novembro de 2011 ainda estávamos apenas com 14% de nossas salas digi-
talizadas, enquanto este número nos EUA era de 66% (MIRANDA, 2014) . 
Segundo dados de 2014, o Brasil já estaria com 60% de suas salas digitaliza-
das (PLANALTO, 2014) . 

Para suprir esta demanda e proporcionar principalmente que os peque-
nos exibidores continuem no mercado, a Governo Federal via ANCINE 
lançou em 2015 uma Linha de Digitalização dentro do Programa “Cinema 
Perto de Você”, que faz parte do projeto maior “Brasil de Todas as Telas” . 
Nos dias de hoje, o custo de um projetor digital, atual aposta para atrair o 
público de volta ao cinema, é de aproximadamente 400 mil reais, sendo que 
o digital 3D sobe para 500 mil . O valor total de 123 milhões será empres-
tado às empresas via BNDES, e deverá proporcionar a migração de mais de 
700 salas nacionais para o padrão digital . Nos Estados Unidos, quem finan-
cia esta transição são os próprios estúdios, sendo a digitalização interessan-
te por baratear os custos com distruibuição (RIBEIRO, 2015) . Enquanto a 
gravação e o transporte de películas tem alto custo, no digital bastaria com-
partilhar um arquivo via satélite .

Além do apoio estatal, a forma de transição adotada pelo Brasil foi a 
Virtual Print Fee (VPF), em que, após o processo de modernização, os dis-
tribuidores abonam o valor das cópias através do pagamento de uma taxa 
para de certa forma compensar os gastos do exibidor com a transição . Esta 
taxa varia entre 650 e 850 dólares por filme, independente do título . Por 
isso, além do temor quando à possibilidade dos pequenos exibidores reali-
zarem a transição, a escolha pelo modelo VPF prejudica as pequenas produ-
ções . “Você acha que uma distribuidora vai lançar um filme pequeno para 
pagar VPF sem ter uma garantia de retorno de bilheteria? Ninguém vai que-
rer arriscar mais .”, diz Bruno Sá, supervisor de projeção do Grupo Estação, 
pequeno exibidor carioca (MIRANDA, 2014) .

A digitalização das salas encerra o modelo de clientes exclusivos divi-
didos em territórios cinematográficos entre os distribuidores, que passam 
definitivamente a comercializar filmes com qualquer exibidor . Essa nova 
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forma de distribuir aumenta a concorrência dos filmes no mercado, e exige 
uma renovação das estratégias de distribuição, ao mesmo tempo que au-
menta ainda mais a centralidade desta etapa para o sucesso de um filme . 

Concentração territorial 

A necessidade ou a imposição da concentração nos pontos mais lucrati-
vos do território nacional ilumina a questão da diminuição do número de sa-
las de cinema no Brasil . Em um contexto onde apenas aproximadamente 5% 
das cidades brasileiras abrigam um cinema, a cidade de São Paulo apresenta 
mais salas de cinema do que o nordeste inteiro e 60% das salas existentes no 
Brasil estão na região Sudeste . Tal configuração ilustra o que Milton Santos 
(2008) definiu como a “guerra de lugares” em tempos de mundialização do 
capital, em que os lugares se distinguem por suas diferentes capacidades de 
oferecer rentabilidade aos investimentos .

Salas de Cinema distribuídas entre as regiões brasileiras em 2010.
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ANCINE, 2011 . Elaborado pela autora .
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Quantidade de salas por tamanho do município em 2011.
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A concentração também se expressa pela elevada renda média anual de 
bilheteria das salas brasileiras . A partir de dados fornecidos pela ANCINE 
(2012), tem-se que esta renda em uma sala de cinema nos Estados Unidos é 
de R$ 430 .000,00 (cerca de 30 mil ingressos/ano), na França R$ 570 .000,00 
(37 mil ingressos), enquanto no Brasil esta média é de R$ 610 .000,00 (61 
mil ingressos) . Como explica Gustavo Dahl (1993):

A sala de exibição foi vítima, há cerca de uns quinze 
anos, de uma política predatória por parte das distri-
buidoras de filmes importados . Decididas a otimizar 
seus resultados, elegeram o topo do mercado – as 
melhores salas - como prioritário e desabasteceram 
de cópias outros 90% feito de salas de bairro, perife-
rias, cidades pequenas e médias do interior . O resul-
tado é que no período o país passou de quatro mil 
salas de exibição para mil e quatrocentas . Como tra-
dicionalmente  em qualquer país é a sala o primeiro 
e principal veículo do filme nacional, foram as pro-
duções brasileiras as principais prejudicadas por esta 
política de terra arrasada .
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O mapa atual das salas de exibição comercial é muito diferente do cená-
rio dos anos 1970 ou 1980, quando, segundo dados da ANCINE (2011), o 
Brasil possuía cerca de 3 .300 salas, uma para cada 30 mil habitantes, 80 % 
delas fora dos grandes centros urbanos . Atualmente, temos 88 mil habitan-
tes por sala de exibição em nosso país .

O alto índice de habitantes/sala brasileiro vem atraindo investidores in-
ternacionais, como é o caso do grupo mexicano Cinépolis, que recentemen-
te inaugurou sua primeira sala no país, na cidade de Ribeirão Preto . Como 
explica o executivo Eduardo Acuna (BUTCHER; VERÍSSIMO, 2010):

O índice de habitantes por sala, quando comparado 
com outros mercados, como o mexicano e o ame-
ricano, ainda é extremamente baixo . O papel da 
Cinépolis será explorar esse potencial e crescer junto 
com o mercado brasileiro . [ . . .]Se compararmos com 
o número de habitantes por sala do México, o Brasil 
poderia chegar a seis mil salas . O México, com 100 
milhões de habitantes, tem 4,5 mil salas; o Brasil, 
com quase 200 milhões, poderia ter seis mil .
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Se para elevarem-se ao padrão tecnológico imposto internacionalmente 
as salas concentraram-se em espaços eleitos, o valor dos ingressos também 
passou a corresponder à exclusividade do público . Diante da crise de públi-
co dos anos 1990 e da necessidade de modernização (na época o custo por 
sala girava em torno dos US$ 500 mil), os exibidores aumentaram o valor de 
ingresso: “Foi nesta época que se iniciou o processo de elitização que mu-
dou radicalmente o perfil do espectador de cinema no Brasil” . (ALMEIDA; 
BUTCHER, 2003, p . 55) . No ano de 1995, o valor médio do ingresso nos 
EUA era de US$ 4,20 e no Brasil US$ 4,50 . “ . . .o business-cinema prefere 
vender mais caro a poucos do que mais barato a muitos” . (ORIOCCHIO 
apud GATTI, 2005, p . 256) . A questão é que estes poucos ainda são suficien-
tes, embora  não se saiba por quanto tempo, diante da expansão das novas 
janelas de exibição (Netflix, por exemplo) . 

Como explica Dantas (2011, p . 38) este processo de concentração terri-
torial impulsionado por demandas de modernização tecnológica é comum 
não apenas ao ramo cinematográfico, mas à toda indústria cultural, que pe-
riodicamente abre novas fronteiras de investimento e acumulação:

 . . . renovando o consumo, logo os mercados mate-
riais reais, fazendo emergir novos gigantes empre-
sariais, criando novos perfis profissionais e novas 
frentes de trabalho e emprego . É claro que toda essa 
criação, ao mesmo tempo, também erode ou destrói 
velhas indústrias, empresas tradicionais que não lo-
gram se renovar, perfis profissionais já superados e 
respectivos postos de trabalho, inclusive suas orga-
nizações e práticas políticas, além de, muito impor-
tante, redefinir as condições da divisão internacio-
nal do trabalho, logo dos pactos de dependência e 
subordinação .

A tendência à concentração induzida pelas grandes corporações do ci-
nema mundial, que privilegiou áreas de alta renda das grandes cidades e 
praticamente excluiu regiões inteiras do cinema, também foi acompanhada 
pelas distribuidoras brasileiras em virtude das dificuldades históricas de dis-
tribuição em um território tão extenso e complexo:
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Num país como o Brasil, de dimensões continentais, 
a distribuição é uma atividade cara demais para não 
ser exercida em grande escala . A prova é que suces-
sivamente as distribuidoras que tinham uma escala 
nacional, Herbert Richers, Difilm, Ipanema, foram 
restringindo suas agências aos territórios mais ren-
táveis como já faziam as distribuidoras tradicionais 
UCB (Severiano Ribeiro) e Cinedistri (Massaini) . 
(DAHL, 1979) .

Percebe-se, entretanto, que do final do período da Retomada (anos 
1990) para o que hoje podemos chamar de um período Globo Filmes, o 
número de telas vem aumentando . Da marca de 1620 em 2001 chegamos a 
2225 em 2011 . Da mesma forma, passamos de 75 milhões de ingressos de 
2001 para 135 milhões em 2010 (CINÉTICA, 2011) . Esta expansão  de-
ve-se à conquista da estabilidade econômica durante o governo Lula, bem 
como suas políticas de redistribuição de renda, mas também ao crescimento 
das redes de shopping center . Nas pequenas e médias cidades no interior, 
vemos o retorno das salas de cinema, paradoxalmente, através destes últi-
mos . Atualmente, se você deseja um cinema para sua cidade, torça primeiro 
para a construção de um shopping nela .

Pegando carona na expansão dos shoppings pelo 
interior dos estados, redes de cinema começam a 
mirar em um público que, nas últimas décadas, tem 
ficado alheio às grandes produções hollywoodia-
nas . Das 60 novas salas abertas no primeiro trimes-
tre deste ano no país, 61% estão em municípios do 
interior e 88% se localizam dentro de shoppings . 
(WALTRICK, 2014) .

A formatação do comércio de shopping gerou um novo tipo de modelo 
de varejo, as chamadas lojas Megastore . Hoje, desde as magazines, os salões 
de beleza, até as livrarias seguem este padrão de instalação dentro destes es-
paços .  Muitas das lojas instaladas nos shoppings têm seu processo de cresci-
mento historicamente ligado à expansão destes estabelecimentos . O mesmo 
parece estar acontecendo com o cinema .
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No Brasil, um dos principais atrativos dos shoppings em relação ao co-
mércio do centro das cidades é a segurança . Um mito encarnado em outro, a 
segurança aparece intimamente ligada ao espaço do shopping no imaginário 
da população . Enquanto estas novas centralidades despontam, o centro tra-
dicional de onde partiram as salas, encontra-se enfraquecido . 

Entretanto, não houve necessariamente a transferência das salas de cine-
ma dos centros tradicionais para os shoppings . A grande maioria destas anti-
gas salas entrou em decadência e faliu, e as que se instalaram nos shoppings 
representam novos investimentos multinacionais no Brasil, como, aliás, boa 
parte das demais âncoras deste tipo de estabelecimento .

Acompanhando esta expansão territorial vêm os conceitos contraditó-
rios de Sala VIP de Cinema e do Cinema-Espetáculo 3D . Ou seja, não ne-
cessariamente a expansão via shopping incide em uma democratização do 
acesso ao cinema . 

Questão intra-urbana

No ano de 2003 o IBGE publicou o Sistema de Informações e 
Indicadores Culturais5 . Embora este seja um universo muito amplo, os da-
dos demonstram como os gastos com cultura das famílias brasileiras cres-
cem percentualmente acompanhando o rendimento e o grau de escolari-
dade familiar . Os gastos com cultura em uma família com renda de até 400 
reais correspondem em média a R$ 18,00 (4,2%); quando a renda familiar 
está entre R$1 .000,00 e R$2 .000,00 os gastos com cultura sobem para R$ 

5  Nas pesquisas estatísticas, as atividades culturais envolvem fabricação de artefatos de madeira, 
palha, cortiça e material trançado; edição; impressão de jornais, revistas e livros; reprodução de 
materiais gravados; fabricação de computadores; fabricação de aparelhos telefônicos e sistemas 
de intercomunicação; fabricação de aparelhos receptore s de rádio e televisão e de reprodução, 
gravação ou amplificação de som e vídeo; comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria; 
comércio varejista de artigos usados; aluguel de objetos pessoais e domésticos; consultoria 
em software; pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais, sociais e humanas; 
publicidade e atividades fotográficas; educação profissional; atividades cinematográficas e de vídeo; 
atividades de rádio e de televisão; atividades de agências de notícias; atividades de bibliotecas, 
arquivos e museus; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista 
de computadores, equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças; telecomunicações; 
processamento e atividades de bancos de dados e distribuição de conteúdo eletrônico.
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102,00 (7,6%) e quando a renda é de R$3 .000,00 os gastos com cultura 
atingem R$380,00 (9%) . Dentro destas médias de gastos com atividades 
culturais, cerca de 40% é representado pela conta de telefonia fixa e móvel, 
entre 15% e 25% relacionado à aquisição de eletrodomésticos como tele-
visores, telefones, DVDs e apenas 10% com atividades como ir ao cinema, 
teatro, shows, etc . (IBGE, 2003) . Ainda, segundo pesquisa do Ministério da 
Cultura (BRASIL, 2010), a frequência ao cinema no ano de 2010 de pessoa 
com pós-graduação é de 45%, enquanto para os que possuem apenas o 1º 
grau completo é de 4% . 

Acompanhando estes números que relacionam renda familiar, escolari-
dade e gastos com cultura, pode-se inferir que frequentar o cinema é uma 
prática elitizada no Brasil contemporâneo . E, diante do quadro de segrega-
ção socioespacial presente em nossas cidades, observa-se que o acesso à cul-
tura também está intra-urbanamente localizado de forma desigual .

Os dados nos fazem refletir ainda que, mesmo acreditando que o gosto é 
em grande medida uma questão de acesso, a simples existência de uma sala 
de exibição na cidade não garante, por si só, o acesso de toda população ao 
cinema . Em São Paulo, por exemplo, a cidade brasileira com a maior con-
centração de salas de exibição, o público é segmentado e o acesso dificulta-
do pelos problemas de mobilidade enfrentados pela capital . Nesta cidade, 
grande parte dos equipamentos de cultura e o sistema de transporte mais 
bem estruturado estão localizados no centro expandido (região entre os rios 
Pinheiros e Tietê) que é também a região que concentra a população de 
maior renda (BOTELHO, 2009) . Embora a sala de cinema ainda seja a mais 
importante e a primeira janela comercial para o filme nacional, o sucesso 
deste canal depende de iniciativas de democratização no âmbito do planeja-
mento urbano . Neste sentido, percebemos que o cenário paulistano come-
çou a mudar no presente ano, com a criação da Spcine e sua atuação no setor 
exibidor, prevendo, inclusive, a instalação de dezenas de salas de cinema nas 
periferias da cidade, para difusão principalmente do cinema nacional . 

Segundo Botelho (2009), um dos grandes desafios das políticas de de-
mocratização da cultura emergentes nas prefeituras brasileiras é superar este 
entendimento reducionista de que bastaria um “encontro mágico”, físico, 
entre a obra e o público para que este seja conquistado . Esta interpretação 
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ignora “o contexto sociológico e as barreiras simbólicas que envolvem as 
práticas de natureza artística e cultural, além do peso das variáveis sociode-
mográficas, como o nível de educação, profissão e localização domiciliar .” 
(BOTELHO, 2009, p . 150) .

Nos últimos anos, as salas de exibição comercial estão se distribuindo 
de forma levemente mais democrática no espaço urbano em decorrência de 
sua crescente localização em shopping centers, que exploram cada vez mais 
as periferias . Não obstante, as barreiras simbólicas e materiais à entrada das 
classes populares no cinema são ainda fortes, como o preço do ingresso que 
no ano de 2010 atingiu a média de R$ 10,00 .

Entretanto, mesmo constatando que os frequentadores habituais das sa-
las de cinema são as classes A e B (BOTELHO, 2009), observa-se que as 
classes populares buscam seu acesso à esta arte por outros meios, através de 
pontos alternativos e gratuitos de exibição, como demonstraremos a seguir .

Pontos de exibição não comerciais

Os autores e bancos de dados que apoiam nossas análises, ao abor-
darem a indústria cinematográfica brasileira, normalmente levam em 
conta apenas os agentes que atuam comercialmente no setor . Porém, 
consideramos importante realizar um mapeamento também das formas 
como o cinema chega às regiões, cidades ou bairros em que as salas co-
merciais são ausentes (como os cineclubes e os pontos de exibição da 
Programadora Brasil6 o dos Pontos de Cultura) . Trata-se de buscar uma 
dimensão do papel que os canais alternativos vêm desempenhando para 
a democratização do acesso da população ao cinema .

Observando a localização geográfica dos cineclubes filiados ao 
Conselho Nacional de Cineclubes (o que não representa a totalidade 
dos cineclubes existente no Brasil, visto que muitos não são filiados), 
notamos a interessante inversão do quadro de concentração das salas de 
exibição comercial exposto anteriormente . No caso dos cineclubes, 65% 

6 Distribuidora estatal de títulos nacionais que atuou entre 2007 e 2014.
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dos pontos de exibição localizam-se fora das capitais; a região que pos-
sui o maior número de cineclubes é a Nordeste (31%) e as regiões Norte 
e Nordeste juntas somam 54% do total de pontos de exibição, entre os 
cadastrados no Conselho .

O número de pontos de exibição cadastrados na Programadora 
Brasil é ainda mais surpreendente: em 2014, estavam cadastrados 1842 
pontos . A distribuição regional destes pontos segue o padrão desigual 
das salas de exibição, já que 59% localizam-se nas regiões Sul/Sudeste/
Centro-oeste, regiões estas mais bem servidas de salas comerciais que as 
regiões norte/nordeste . Porém, o número que surpreende é aquele que 
se refere à distribuição intra-estadual destes pontos: 73% estão localiza-
dos fora das capitais .

Por fim, dos 2 .120 Pontos de Cultura cadastrados pelo Ministério da 
Cultura até agosto de 2012, 369 (17%) possuem como objeto atividades 
relacionadas ao cinema e/ou audiovisual . A distribuição regional des-
tes pontos está próxima a pontos de exibições da Programadora Brasil, 
sendo que 55% localizam-se nas regiões Sul/Sudeste/Centro-oeste . 
Entretanto o número de Pontos de Cultura relativos a cinema e/ou au-
diovisual localizados em capitais é de apenas 29% .
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AS SALAS DE ruA DE LAGuNA:  
LEiTurAS  HiSTÓriCo- 
ArQuiTETÔNiCAS7

Laguna é uma pequena cidade, com pouco mais de 40 mil habitantes, no 
litoral sul do estado de Santa Catarina . A fundação da vila que daria origem 
à cidade, no século XVI, liga-se a dois motivos iniciais . O primeiro motor do 
povoamento deu-se em virtude de a localidade ser um ponto estratégico nas 
disputas pelo Território do Prata, constituindo o último ancoradouro para as 
tropas portuguesas . O segundo motor foi o fato de Laguna estar na rota dos 
caminhos do gado que, inicialmente fazia-se em parte pelo litoral (LUCENA, 
1998) .  No século XVIII a cidade tem seu primeiro grande impulso de cresci-
mento pela imigração açoriana . A população passa de 2,5 mil pessoas em 1770 
para 9 mil em 1820, o que movimenta a função portuária .  Nesta época dese-
nha-se a primeira segregação social no espaço urbano da cidade, quando da 
expansão da ocupação para além da área que hoje conhecemos como o “cen-
tro histórico”, para os arrabaldes do Magalhães . Neste bairro estabeleceram-se 
marinheiros e soldados e, no século XX este também foi um dos grandes bair-
ros receptáculos de conjuntos residenciais para as classes populares urbanas . 

Entretanto, sem dúvida, a passagem do século XIX para o XX foi o grande 
momento econômico para a cidade, quando esta configurava-se como o princi-
pal porto exportador da produção dos prósperos vales atlânticos do sul do esta-
do . Esta ascensão duraria pouco, pois o baixo calado característico dos portos 
estabelecidos em baías abrigadas logo causaria a estagnação do porto de Laguna, 
seguida do desenvolvimento do porto de Imbituba . É também nesta época que 
a ocupação urbana começa a estender-se em direção a BR que corta o estado de 
norte a sul, formando bairros populares onde também instalam-se grande parte 
dos conjuntos habitacionais da cidade na segunda metade do século XX .

Nos anos 1960/70, o turismo de verão é alçado pelo poder público 
como a grande esperança de superação da crise econômica que se abatia 

7 Este capítulo conta com a contribuição especial dos bolsistas Sarah Olivo, Bruna Carraro e Rubens 
Thiesen, que realizaram pesquisa e leitura da linguagem arquitetônica das salas no ano de 2014.
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sobre a cidade – esperança que, na verdade, jamais chegou a se concretizar . 
Neste contexto, porém, inicia-se a ocupação do bairro Mar Grosso, o bairro 
mais “moderno” da cidade, com um grande número de edifícios que são 
ocupados por veranistas durante a temporada e que ficam ociosos durante 9 
meses do ano . Mesmo assim, é o bairro com a melhor infraestrutura  urbana 
da cidade, e destino da maior parte dos investimentos da Prefeitura .

Ao adentrar o centro tradicional de Laguna, o visitante logo deixa-se im-
pressionar pela presença majestosa do Cine Teatro Mussi . Entretanto, aque-
le com o olhar curioso, se dedicar mais tempo a este espaço antes de partir 
para a Praia do Mar Grosso, logo percebe a presença silenciosa de algumas 
outras edificações que abrigaram cinemas . 

Nas trilhas urbanas percorridas em nosso projeto, descobrimos, surpre-
endentemente, 8 delas: Cine Poeirinha, Cine Roma, Cine Central, Cine 
Glória/Arajé, Cine Natal, Cine Saturno, Cine Mussi e Cine Tordesilhas . 
Outros nomes apareceram (como os Cine Internacional, Iris e Santa 
Cecília), para os quais não encontramos confirmações . A seguir, apresen-
taremos breves leituras arquitetônicas sobre suas edificações, com excessão 
do Poeirinha, sobre o qual não foi encontrado qualquer vestígio além da 
localização, e do Cine Tordesilhas, por ter sido um cinema de shopping .

Em Laguna encontramos exemplares da arquitetura comum entre as sa-
las de cinema de rua, a saber, as linguagens eclética e o art déco . A lingua-
gem eclética desenvolveu-se entre os séculos XIX e XX e é considerada uma 
mistura de vários estilos arquitetônicos do passado que juntos acabaram 
compondo uma nova linguagem . Junto com a miscelânea de estilos a arqui-
tetura eclética aproveitou os avanços da engenharia do século XIX para pos-
sibilitar construções com estruturas de ferro . É caracterizada pelo excesso 
de ornamentos, a riqueza decorativa, a grandiosidade e a simetria . Já o Art 
déco é um estilo artístico e arquitetônico que surgiu na Europa na década 
de 1920 atingindo os Estados Unidos e outros países do mundo na década 
de 1930 . O art déco vai para o caminho do design industrial, utilizando-se 
de materiais que possibilitam a produção em larga escala (como o concreto 
armado), fazendo assim com que ele chegasse a grande parte das pessoas, 
invadindo a vida cotidiana . O Art déco é caracterizado pelo uso de linhas 
circulares ou retas estilizadas além de formas geométricas .
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Cine roma

A história dos cinemas de Laguna confunde-se com a história de vida 
do Sr . Epiphânio Joaquim Nunes Medeiros, nascido em Jaguaruna em 20 de 
agosto de 1886 e falecido em 1971 . Suas netas, Eliane Medeiros Bianchini 
e Zita Medeiros Bianchini Rodrigues, comparam esta história ao clássico 
enredo de Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore . O primeiro cinema de 
Epiphânio foi na cidade de Tubarão e chamou-se Cine Azul . Nesta cidade 
montou também o Cine Yolanda . Em um destes cinemas, o pintor Willy 
Zumblick trabalhou como operador de projetor e desenhista de cartazes . 
Mudou-se para Laguna e, segundo anotação de uma de suas filhas, cedida 
pela neta Eliane, “comprou de Manoel Lúcio Cabral o Cine Santa Cecília, 
arrendou o Cine Central e o Arajé e construiu o Cine Roma” . Teve também 
cinemas em Jaguaruna, Criciúma e Orleans . Em nossa perquisa, não encon-
tramos outra menção ao Cine Santa Cecília . 

Um pouco antes do Roma, Epiphânio abriu o simplório Cine Poeira, na 
antiga Rua das Cozinhas . 

O Cine Roma foi inaugurado em 22 de agosto de 1965 com o filme “O 
Espadachim Vingador” . Contava com um projetor Philips moderníssimo 
para a época e único no estado . 

Na memória da cidade, Sr . Epiphânio figura como uma pessoa honesta 
e generosa, que deixava a molecada entrar de graça para ver aos filmes do 
Mazzaropi . Sobretudo, todos lembram e referenciam Epiphânio como um 
grande apaixonado pelo cinema . 
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Epiphânio limpando o terreno para a construção do Cine Roma . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .

Epiphânio 
e seu filho 
Jaime, no 
início das 
obras do 
Cine Roma . 
Acervo de 
Eliane e Zita 
Medeiros 
Bianchini .
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Fotografia do Cine Roma, ainda sem reboco . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .

Cine Roma . Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .
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Assinatura de compra do aparelho Philips . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .

Projetor do Cine Roma, com Jaime ao fundo . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .
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Projetor Philips, com o funcionário Walmor Bitt encourt operando . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini .

Ingresso do Cine Roma . Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini
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Cine Roma em 2015, uma Funerária .
Foto de Brana Carraro e Sarah Olivo

Os Amantes Do Cinema

Munir Soares
Jonral “O Renovador” de 10 de agosto de 1991.

A invenção do cinema, data do sécuxo XIX, entretanto em Laguna ela é do 
tempo do Noé . Pesquisas históricas confirmam . Nesta arca de celuloide, Cordeiro 
era o gerente, Luiz Peru o porteiro, Waldemar (da Macaca), o publicitário, pin-
tava os cartazes com a programação semanal . Desses, apenas Noé continua na 
profissão . Atividade em longa metragem .

Na tela, o primeiro beijo tímido aconteceu em 1896 . Mas na plateia, muita 
gente estreiou o primeiro beijo no escurinho do cinema . Vivia-se o clima de Romeu e 
Julieta e muitos pais adoravam o papel de Capulleto e Montesqui, Namoro Proibido . 
As meninas entravam cedo na casa de espetáculos . Na sessão das 18:30 horas, aos 
domingos, a toalete completa era de lei, sapato alto, bolsas e luvas . Sempre com 
uma cadeira vaga ao lado . O broto chegaria ao apagar das luzes . Era um tempo 
em que na Laguna, volta e meia a fita arrebentava, como se dizia, e as luzes eram 
acesas; momento difícil para os namorados abandonarem os ninhos proibidos . Os 
perdigueiros paternos estavam sempre na última fila, faro ligado .

Quando se comenta sobre o cinema na Laguna, mesmo em tom de brincadei-
ra, jamais se pode esquecer de mencionar o nome de Epifânio Nunes, um idealista 
em ‘Cinemascope’ . Antes de construir o moderno Cine Roma, Epifânio arren-
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dou vários cinemas . Certa vez, dizem, pressionado pela concorrência mas sem 
medo de desistir, montou um Cine na Rua das Cozinhas, onde hoje a ‘mansão do 
Beijoca Gonçalo’, que, por suas instalações modestas recebeu do povo frequenta-
dor, o apelido de ‘poeirinha’ . O aparelho projetor, com câmera ‘Pathé’ era acio-
nado por uma manivela . 

O filme “Piloto de Arrojo”, com ação contínua, lotou a casa . Numa das cenas 
o avião desce em parafuso e pouco antes de atingir o solo, precisava voltar em 
espetacular vôo vertical . Antônio girava a manivela, a subida era longa, os braços 
cansavam, o aparelho ameaçava cair novamente . Foi aí que a plateia participou 
da luta do homem da projeção, gritando em couro:  – Força Pio, força Pio . Com 
a torcida, o avião plainou acima das nuvens enquanto Antônio caia exausto . . .

* * *

Certa noite, a reprise da fita “Vampiro de Dusseldorf” atraira muita gente . 
Casa lotada . O lanterninha, como um vagalume nervoso, percorria os corredores 
em constantes idas e vindas até que parou defronte a um casal; agarra a moça e a 
arrasta para fora . A luz acende e todos podem ver seu rosto marcado por diversas 
manchas avermelhadas . Usava batom pela primeira vez . O rapaz não fora avi-
sado, no escuro espalhou tudo pela face .

Alguém interpelou o lanterninha, censurando a atitude, afinal de contas, 
eram todos amantes do cinema .

– Pois sim, respondeu ele, eu sou o pai da garota e nas últimas duas semanas 
é a “sétima arte” que ela fez . Se num curta metragem ela sai assim, imagine do-
mingo que vem quando passaremos “E O Vento Levou” . . . Desta noite em diante o 
casal ficou conhecido como “Vampiro de Dusseldorf” e “Escarlatina” .

* * *

Nos bons tempos do Cine Central (ex-Palace) e Arajé, época de ouro dos se-
riados, a sala de espera era reservada aos frequentadores da chamada plateia . 
A turma da geral e da “torrinha”, comprava entrada e subia por uma porta pri-
vativa da plebe . No Arajé a escada era por fora do prédio . Com o Cine Mussi, 
democratizou-se o local . Todos tinham acesso à sala Vip .
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Em nossa cidade, alguns namoros tiveram longa vida . Era comum vê-los, du-
rante décadas, fazendo romance entre as estrelas, sentados nas poltronas da sala de 
espera dos cinemas . Casais que ‘trabalharam juntos’, mais tempo que Errol Flynn e 
Olívia de Havilland . Todos contrariaram os filmes da moda, não casaram no final .

* * *

A ‘Legião do Zorro’, ‘Os Perigos de Nyoca’, ‘Os Tambores de Fu-Manchu’ e 
‘Flash Gordon no Planeta Mongo’ . Seriados, dois capítulos por semana eram a 
atração da garotada . Depois de cada episódio os comentários sobre os ‘desageros’ 
(hoje efeitos especiais) . Entre os grandes frequentadores do cinema em nossa ci-
dade, citaríamos: Otto Brandl, Dr . Aurélio Rotolo e Itamar (Pilão) Constantino . 
Dizem que Itamar é uma enciclopédia cinematográfica, fala dos mudos, como 
‘Cavalo de Ferro’, conversa sobre Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino, Pola 
Negel ou Lon Chaney . Íntimo de Búfallo Bill e sabia até quando o doublê do 
cavalo de Ken Maynard entrava em cena .

Lançamento – Depois do “King Kong” aquele seria o maior lançamento da 
temporada, um quebra-galho para as finanças da empresa . Era preciso fazer um 
trabalho de marketing para vender bem o produto . O “Planeta dos Macacos” 
tinha que ser um estrondoso sucesso de bilheteria .

Reunidos nos bastidores, Oto Siqueira, Noé Mendonça e Bentinho tramavam a 
estratégia . Lúcio foi chamado . O bom crioulo, funcionário que ingressou na firma já 
no tempo das diligências lida com fitas antes mesmo que o Roy Rogers aprendesse a 
cavalgar, ao receber o chamado, sentiu-se como Fred Astaire, ia dançar . 

Após cochichos e promessas de abono e hora extra, Lúcio concordou . Na se-
mana seguinte, sobre a carroceria de um caminhão, numa jaula, vestido a cará-
ter, Lúcio fazia o lançamento do Planeta dos Macacos .

No meio do caminho, lá pelas bandas do Mar Grosso o caminhão parou, 
pneu furado . A troca foi impossibilitada por falta de macaco . Ironia .

Lúcio retornou de táxi, com o ‘bicho’, no bolso .

Aqui termina a primeira sessão para os amantes do cinema, na Laguna . 
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O Cinema na Laguna

Agenor dos Santos Bessa
Jornal “O Renovador”, de 21 de março de 1981.

As primeiras vezes que o lagunense assistiu filmes foi ao ar livre . Pessoas que 
faziam profissão  viajando de lugar em lugar com suas máquinas cinematográficas, 
vinham aqui e exibiam tais filmes pelas ruas e foi assim que a nossa gente ficou 
conhecendo o cinema . Desconheço outros detalhes dessa fase do cinema na Laguna .

A proporção que a arte desenvolvia-se assim eram abertos cinemas pelo mun-
do afora, até chegar a vez da Laguna .

Não posso precisar a data da instalação do primeiro cinema aqui mas, sei 
que foi o Sr .Paulo Gruner quem teve a iniciativa .

Segundo pessoas que viveram aqueles dias, a Empresa recebia os filmes da 
UFA, fábrica alemã e, como é natural, os letreiros vinham naquele idioma, o que 
trazia problemas, mas o sr . Paulo Gruner resolvia-o  facilmente ficando de pé 
atrás das últimas filas e ,de lá ia lendo as legendas em voz alta e, simultaneamen-
te, traduzindo-as para o português,o que satisfazia a todos .

Após a exibição dos filmes, os presentes não se conformavam e passavam a 
bater com os pés no assoalho gritando “mais uma inhapa, mais uma inhapa” e 
operador pacientemente ia passando mais alguns trechos . 

– Naquele terreno baldio, defronte ao “Bradesco”, ali, conheci e entrei pela 
primeira vez, em um cinema . Lembro-me de que no filme tinha bailarinas, mas, 
nada mais do que isso pude guardar, nem foi possível, porque, qual o interesse 
que teria por balé uma criança de 5 anos? O curioso, é que marquei os músicos, 
que eram Ignácio Brandl, Tales Ulyssés, Arno Gruner, Antônio Figueiró, Zeca 
Teixeira e Willy Strach, tocando violino e é o único sobrevivente do conjunto . Este, 
era o Cinema Natal .

Tudo faz crer que o primeiro cinema instalado pelo sr . Paulo Gruner era o 
Cinema Saturno e havia rivalidade entra as duas Empresas,  depois que foi aber-
to o “Natal” .
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Presumivelmente lá por 1920, as duas Empresas haviam feito fusão e o sr . 
Manoel Olavo da Rosa, um dos sócios, construiu aquele prédio que hoje pertence 
ao Sr . Santos Guglielmi, para funcionar dito Cinema com o nome “Central” .8

Em 1926, o sr . Manoel Lúcio Cabral construiu o prédio onde hoje 
está o “Restaurante Xangô” e instalou o “Cinema Internacional”, porém, 
não dispondo da experiência necessária, arrendou-se ao Sr, Ipifânio 
Medeiros que foi daí até o dia de sua morte, um batalhador pela cinema 
na Laguna, assim como sua família, até a última sobrevivente e suas 
filhas, a Heracilia . 

O Sr .Ipifânio criou a seguir o “Cine Iris”, “Cine Arajé” e em certa época 
arrendou o “Central” . Foi nessa ocasião que uma “arriscada” de Heracília 
quase gera um caso internacional . A política entre Estados Unidos e Rússia 
achava-se inflamada e mesmo os dois governos estavam de relações corta-
das . O “Central” anunciava o grande filme “Canção Russa” . Heracília, in-
teressadíssima em assistir sua exibição, ao receber um telegrama mandan-
do suspender terminantemente a apresentação, esconde o dito . A película 
foi focalizada e os pedidos de reprise daquela maravilhosa história foram 
inúmeros e então Heracília lembrando-se das consequências que expusera 
a Empresa, achou por bem desengavetar o telegrama e entregar ao pai e, 
nesse interim, foram reativadas as relações entre aquelas duas nações e 
chegou a ordem de liberação .

Seu Ipifânio também instalou, em um paiol à “Rua das Cozinhas”, 
um modesto cinema, o “Poeiras” . Apesar do telhado achar-se em péssimas 
condições, pois nos dias de chuva os frenquentadores ficavam encharcados 
e, mesmo assim, todas as noites o cinema achava-se lotado .

Em uma noite de chuva, em que fôra exibido um bom filme, chega o Dr . 
Luciano Bertazzi que, comprando a entrada, fora avisado na bilheteria 
de que não deveria entrar porque dentro do prédio chovia muito, mas ele, 
mesmo assim, queria assistir o filme e assistiu, de guarda-chuva aberto 
dentro do cinema .

8 Esta informação contradiz as pesquisas realizadas para este projeto. 
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Certa vez, o “Internacional” e o “Central” que estavam em fase de ri-
validade, apresentando cada qual melhor filme, anunciavam o primeiro 
“Minha Mãe” e o segundo “La Boheme” . Um cidadão que passava, ouvin-
do o som do aparelho as duas horas da tarde, pergunta ao falecido Pedro 
Silva –(Gambá)- está havendo sessão agora, de dia? Não, responde ele, 
estão experimentando a “Minha Mãe” . Foi o bastante para a resposta per-
durar humoristicamente por certo tempo .

Ipifânio construiu nos últimos anos de sua vida, o prédio para a ins-
talação do “Cine Roma”, que até hoje está funcionando e, onde ele fale-
ceu, cumprindo assim, a sua aspiração, que foi a de morrer dentro de um 
cinema .

-Em 1947, a família Mussi construiu o “Cine Teatro Mussi” cuja Casa 
de Diversões, bastante elevou Laguna que, embora, desde sua inauguração 
estivesse à altura dos dias presentes, eles têm sempre procurado acompa-
nhar às adaptações do progresso da Sétima Arte .

Este cinema está atualmente sob a responsabilidade do dinâmico jo-
vem Carlinhos Mussi, que tudo faz para não desmerecer do nome adquiri-
do pela Firma e as exigências da Laguna .

Das pessoas que lutaram pela manutenção e desenvolvimento do ci-
nema na Laguna foram, além dessas já citadas acima, ainda, Eugênio 
e Olavo Magalhães, Adolfo Veiga, Mário Bianchini, Adolfo Bortoluzzi, 
João Geremias, o “Gargalo”, Manoel da Costa More e sua filha Conceição, 
Lulu Santana e Arteminio Viladino, que dotou Laguna do cinema falado . 
Talvez existam outros nomes, mas que me escapam à memória .

Ao trazer este minúsculo relato sobre tão útil meio de diversão aqui 
para a Coluna, não seria justo deixar de citar a figura do porteiro do 
“Central” Luiz Natividade da Costa, o saudoso “Luiz Peru” .
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A semana em palavras

Crônica dedicada à Epifânio Joaquim Nunes de
Medeiros no dia de seu aniversário (07.04.1968) 
por Osmar Cook.
Deus sempre escreve certo...

Boa tarde amigo ouvinte!

Há uma imagem literária muito bonita de um poema nacional, cujo nome 
se não me foge, expressa assim: “sangrei meus lábios em beijar quimeras” . 
Parodiando-o após levar algumas semanas falando sobre mortos eu poderia di-
zer: “enlutei meus dedos a escrever sobre a morte .” Hoje, porém, faço uma pausa 
e quero dizer-vos alguma coisa sobre um velhinho vivo . Um grande amigo que me 
vem da mocidade, quase duas vezes mais velho do que eu – duas vezes, portanto, 
mais digno de respeito e merecedor inconteste da minha dupla admiração .

Trata-se do “seu” Epifânio . Em vos dizendo apenas “seu” Epifânio, eu digo 
tudo . Porque não há dois Epifânios assim no nosso mundo de conhecimentos hu-
manos . Epifânio de luta, de destemor, de persistência, de denodo . Epifânio de 
personalidade, de definidos objetivos e de lúcida temeridade e inteligência . Eu e 
mais dois moços, muitos anos atrás, trabalhávamos para o “seu” Epifânio . Para 
o “seu” Epifânio não é o termo devido . Trabalhávamos com o seu Epifânio . Isto é, 
ajudávamos na sua luta para o soerguimento da casa de diversões a que chama-
mos cinema, nesta imprevisível e incompreensível cidade .

Não havia meios de publicidade naquela época, e nós três, rapazes de ginásio 
éramos as mãos que pintávamos os cartazes . Havia também, um negrinho cha-
mado Tomé, de uma inteligência aguda e de um sentido do belo muito desenvol-
vido, aliado a nós três . Era ele o distribuidor de cartazes . Mas, acima de tudo um 
crítico . E severo como crítico, se o que pintávamos não lhe agradava, assim mes-
mo os distribuía . Era uma luta o afã de pintarmos a ponto de agradar ao senso 
artístico do Tomé . Iniciaram-se nesta época minha admiração e minha amizade 
para com o “seu” Epifânio . Os meus dois colegas de ginásio: Hiran Pires e José 
de Oliveira são hoje Comandantes de longo curso aposentados . E eu, continuo 
ainda, como Comandante sem curso nenhum e em plena atividade . Mas, não há 
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de ser nada . A vida também é um longo curso, tão profundo e tão doloroso, tão 
áspero e tão difícil que poucos são os que doutoram com grau 10 em seu curso, e 
muitos poucos os que se aposentam .

Tem para mim que “seu” Epifânio é um homem, um velho, que chega ao fim 
do curso com notas brilhantes . Mas, voltando ao assunto, a vida nos separou . Fui 
estudar em Curitiba, fui topógrafo na baixada fluminense e embaixo do chão 
da Próspera em Criciúma . Quando voltei à Laguna fui ser três coisas, as mais 
diversas, ao mesmo tempo: Químico na Suca, cronista para o Nelson Almeida e 
gerente de cinema, exatamente onde havia começado com o “seu” Epifânio e no 
mesmo prédio onde hoje se lê estas minhas modestas crônicas . Mas neste meio 
tempo e por muitos anos o meu amigo ficou tentando para ter um cinema . Luta 
grandiosa, contra outros homens, outros obstáculos, outras surpresas . Os lagu-
nenses o compreenderam naquela fase imemorável de luta e sacrifícios, a ponto 
de incentivá-lo nos piores momentos . Mesmo quando o cinema de “seu” Epifânio 
não passava de um paiol e que as poltronas não eram mais que caixões vazios, o 
povo não o desamparou .

Existia sempre, como existirá por todos os tempos essa admiração que dedi-
camos aos que lutam, aos que perseveram, aos que não se abatem, nem se acovar-
dam, nem se amedrontam, mas reagem, revigorando-se na luta e no destemor . Ele 
é e sempre foi um dos homens que conheci e conheço digno deste reconhecimento, 
desta admiração popular . Mas, “seu” Epifânio entrou nos seus setenta e tantos 
anos de braços cruzados e como se via era de pensar-se que o grande lutador ha-
via se aposentado . Soterrado pelos poderosos ou submerso pelas injustiças . Mas 
eis, senão quando vemos fênix ressurgir das cinzas e lá se nos aparece o velho 
Epifânio com a ideia de levantar um cinema . Mas não agora um cineminha feito 
em paióis, porém, um grande cinema perfeito na sua acústica, moderníssimo em 
seu maquinário, insuperável em sua imagem .

Ia nascer o CINE ROMA, que hoje aí vemos . Agora com poltronas modernís-
simas e o que é principal, com luz própria . E, assistindo ao levantamento daquele 
cinema, o maior de Laguna, vimos admirador e satisfeitos que o Velho Epifânio 
havia vencido . E como venceu, amigo! Vencera a justiça titubeante, vencera os 
poderosos adversários, vencera a desconfiança de tantos e surgiu inatacável e re-
conhecido e vencedor do tempo, pois, que até nos parecia que rejuvenescera, vendo 
se levantar, firme e rijo sobre o solo da Laguna um sonho de quase 40 anos .
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Nenhum de nós, por certo, saberá jamais o que de luta foi necessário para o 
soerguimento daquele sonho, mas, que ele está poderoso e vivo, nós estamos aí 
vendo com estes olhos que a vida nos deu . Amanhã “seu” Epifânio faz 82 anos, 
que estas nossas palavras de hoje faça-o lembrar que nós não o esquecemos . Que 
no fundo ainda somos aqueles mesmos moços que pintavam cartazes com o ob-
jetivo de o ajudar em sua vitória . E que se houve alguém que duvidou de sua 
vitória, nós não o fomos, porque no íntimo de nós mesmo, longe ou perto dele 
sempre acreditamos que um ser Superior, arquiteto de todos os empreendimentos 
e responsável absoluto por todos os atos, haveria de um dia reconhecer o valor da-
quela vontade de que é possuidor e encaminhar para um fim justo aquela justiça 
trôpega que muitas vezes lhe entravou os passos .

Remetemos-lhe neste momento, 82 braços, que são 82 motivos de regozijos e 
82 votos de felicidades . E afiançar-lhe que descobrimos porque seu cinema tem o 
nome de ROMA . É que não podendo dar o nome de um sentimento a uma casa 
de diversão chamou-a de ROMA, que é a palavra AMOR, vista num espelho .
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Cine Central 

Primeiro cinema da cidade, fundado na década de 1900 em edificação 
construída para ser um teatro inaugurado em 1858, o Teatro 7 de Setembro . 
Fechou as portas supostamente entre as décadas de 1960 e 1970 e parte da 
edificação foi consumida por um incêndio no ano de 1977 .

O cinema era de propriedade dos sócios Ignácio Otto Brandl e Olavo 
Magalhães, sendo temporariamente arrendado para o Sr . Epiphânio 
Medeiros, quanto chamou-se de Cine Palace .

O antigo cinema de quatro águas apresentava características ecléticas, 
linguagem bastante popular na época de sua construção . Com muitas orna-
mentações, a edificação apresenta balcão nas aberturas superiores centrais, 
platibanda composta por cornijas e  pinhas,  e  frontão . A simetria é elemento 
presente na fachada que nos remete à grandiosidade do espaço . Atualmente 
se encontra no local o Centro Cultural e Social da Paróquia Santo Antônio 
dos Anjos, de linguagem mais atual, porém com traços do art déco . 

Cine-teatro 7 de setembro . Acervo IPHAN-Laguna .
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Cine Central . Acervo IPHAN-Laguna .

Cine Central . Acervo IPHAN-Laguna .
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Ingresso permanente no Cine Palace . 
Acervo de Eliane e Zita Medeiros Bianchini

A esquerda, remanscente da estrutura do Cine Central, onde atualmente
funciona um Salão de Beleza, e na continuação a edificação construída no
mesmo local, hoje abrigando o Centro Cultural . Foto de Renata Rogowski .
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Cine Arajé/Glória

O antigo Cine Arajé, que por algum tempo chamou-se também de 
Glória, se localizava na esquina entre a Rua Duque de Caxias e a Travessa 
Quinze de Novembro . Não encontramos informações precisas sobre 
sua inauguração, mas sabe-se que foi no início do século XX e que seu 
fechamento deu-se na década de 1940, quando a edificação foi vendida 
para abrigar a Rádio Difusora . Por algum tempo, foi arrendado ao Sr . 
Epiphânio Medeiros . A edificação ruiu e tombou após uma forte chuva na 
década de 1980

A antiga edificação possuía característica da transição do ecletismo para 
o art déco . Sua forma principal era composta por linhas retas, geométricas 
e simétricas . Os principais elementos arquitetônicos, que confirmam a lin-
guagem, são: a platibanda escalonada, as pilastras, o frontão aberto . Isso é 
visível na platibanda, ornamentos no guarda corpo entre outros .

Após a queda da estrutura, restou como vestígio uma antiga pilastra . 
Atualmente funciona no mesmo local uma lanchonete .

Vista do cinema, a esquerda, a partir do Jardim Vidal Ramos, que faz frente 
a Igreja Matriz da cidade, por volta de 1920 . Acervo Dalmo Faísca .
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Ruína da edificação, nos anos 1980 . Acervo de Jairo Viana de Oliveira Junior .

Ruína da edificação, nos anos 1980 . Acervo de Jairo Viana de Oliveira Junior .
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Ruína da edificação, nos anos 1980 . Acervo de Jairo Viana de Oliveira Junior .
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Pilastra remanescente, 2014 . Foto de Braian Souza Baggio .
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Cine Saturno

Também fundado na primeira década do século XX, o cine Saturno é 
mais um dos cinemas de características arquitetônicas da linguagem art 
decó . Estes elementos são perceptíveis pela sua geometria, pelo uso das li-
nhas retas e volumes geométricos como adornos e também pela platibanda 
escalonada que esconde o telhado .

Percebe-se a troca de alguns elementos originais da obra, como por 
exemplo as portas de acesso do pavimento térreo . A antiga edificação onde 
era localizado o cine Saturno é atualmente uma farmácia no calçadão da 
Rua XV de Novembro .

A edificação do Cine Saturno em 2015 . Foto de Renata Rogowski .
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Cine Natal

O Cine Natal foi inaugurado na década de 1900 . Não encontramos in-
formações sobre até quando funcionou, entretanto, tem-se registros jorna-
lísticos de sessões ocorridas no ano de 1937 . Possui características art déco; 
os ornamentos mais geométricos e a platibanda compõem a fachada .

Atualmente no local, que já abrigou um restaurante, funciona um co-
mércio de roupas esportivas . A edificação já sofreu inúmeras intervenções 
o que coloca em questão a autenticidade da obra . A mudança na estrutura 
da platibanda e na paleta de cores faz com que a obra se diferencie da sua 
formulação original .

Cine Natal, ao centro . Acervo Dalmo Faísca .
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A edifi cação em 2015 . Foto de Bruna Carraro e Sarah Olivo .
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Cine mussi9

É a sala que está mais presente no imaginário da população, em virtude 
da imponência de sua edifi cação, marcante até os dias de hoje . 

De acordo com informações do IPHAN-SC, este edifício foi projetado 
pelo arquiteto suíço Wolfang Ludwing Rau (1916-2009) a pedido do Sr . 
João Mussi . Começou a ser construído em 04 de abril de 1947 . O terreno 
escolhido para o empreendimento, localizado no centro fi nanceiro e comer-
cial da cidade, já era utilizado para apresentações de espetáculos, ambulan-
tes e recreação das crianças . 

Inaugurado em 17 de dezembro de 1950, tornou-se um centro de ativi-
dades sociais, espaço para entretenimento, cultura e comércio .

O prédio com linguagem arquitetônica art déco, era um empreendi-
mento audacioso à época, pois contemplou o que havia de mais moderno 
para casas de espetáculos, com diferentes possibilidades de uso, iluminação 
cenográfi ca e luxuosa decoração . Além das sessões de cinema, grandes or-
questras nacionais e internacionais se apresentaram no Teatro . A edifi cação 
era composta por dois módulos: a sala de espetáculos – cine-teatro e as salas 
comerciais e apartamentos .

A edifi cação é marcada pelo extremo rigor geométrico tanto em termos 
de volume quanto na ornamentação, pela predominância de linhas verticais 
que tendem a tornar o edifício mais alto através da percepção e também 
pela presença da platibanda escalonada . As suas fachadas são compostas por 
algumas janelas cegas, ou seja, elas só servem para compor a fachada, não 
tendo nenhuma utilidade funcional . 

Com sucesso incontestável nas décadas de 1950, 1960 e 1970, as sessões 
de cinema foram extintas na década de 1980 . Daí até o início dos anos 1990 
ainda foram realizadas formaturas e apresentações culturais, mantendo o 
Cine Teatro Mussi como um importante polo de cultura e acontecimen-

9  Texto introdutório elaborado em colaboração com Ana Paula Cittadin, do Escritório Técnico do 
IPHAN de Laguna.
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tos sociais para a cidade . Após seu fechamento temporário em 1992, veio a 
reabrir em 2001 com novos usos . Após 2005, a parte da edificação corres-
pondente ao Cine-Teatro foi interditada em virtude das instalações elétricas 
inadequadas segundo as normas vigentes, permanecendo em funcionamen-
to apenas a área comercial . 

Platéia do Cine Teatro Mussi, em 1978 . 
Acervo de Jairo Viana de Oliveira Junior .

Platéria do Cine Teatro Mussi, em 1978 . 
Acervo de Jairo Viana de Oliveira Junior .
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Fachada do Cine Teatro Mussi . Origem não identificada .
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Interior do Cine Teatro Mussi . Acervo de Carlos Araújo Horn .

Interior do Cine Teatro Mussi . Acervo de Carlos Araújo Horn .
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Cine Mussi em dia de sessão . Origem não identificada .

O processo de reabilitação da edificação teve início em 2011 e foi con-
cluído em 2014 . O projeto executado abrangiu vários fatores de importân-
cia, como, por exemplo, a questão da acessibilidade . Houve a dificuldade 
de que a restauração fosse fiel aos materiais originais, sabendo que muitos 
já não existem mais, já que a construção do edifício data do final da década 
de 1940 . A fachada foi praticamente inalterada em virtude de uma pesquisa 
complexa sobre a técnica da composição do reboco, que objetivou atingir a 
mesma textura, cor e aparência . Uma parte das cedeiras originais foi restau-
rada e mantida . Os vitrais foram restaurados, sendo que as peças perdidas 
foram substituídas por similares .
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Material encontrado durante o processo de reforma da edificação . 
Acervo Archaios Engenharia .

Material encontrado durante o processo de reforma da edificação . 
Acervo Archaios Engenharia .
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A inauguração do Cine Mussi  
através do Jornal O Albor10

O Novo Cinema (4 de Março de 1950)

Visitamos há dias passados, o prédio que está sendo construído, ás ruas 
Gustavo Richard e Avenida Brito Peixoto, pela firma “Tecidos João Mussi S .A .” 
desta cidade, destinado a um novo cinema, apartamentos e escritórios comer-
ciais . Este prédio é de propriedade da conceituada firma acima referida; e a parte 
onde será instalado o cinema, obedece a técnica exigida pela engenharia, á casas 
de diversões e modernas desse gênero . Todo o interior desse magestoso prédio, 
é de um acabamento impecável, destacando-se o harmonioso conjunto artísti-
co do teto, com a graciosidade das paredes laterais, a par de uma iluminação 
toda indireta, formada de mais de 1800 lâmpadas . A sua lotação é de 1 .000 
lugares – sendo 700 poltronas estofadas na primeira plateia, e 300 ditas de ma-
deira na segunda plateia . Este elegante material, foi fabricado em Rio Negrinho, 
nesse Estado . Segundos estamos informados, o aparelho de projeção, é o que há 
de mais moderno, e fica colocado numa ampla sala, para tanto adaptada . Esse 
novo, moderno e elegante cinema, que em breve será inaugurado, e que muito virá 
concorrer para o embelezamento e progresso de nossa terra, ainda não tem nome, 
o qual, possivelmente, será escolhido mediante concurso . [ . . .] . 

Inauguração do Cine-Teatro Mussi (23 de Dezembro de 1950)

Constituiu um acontecimento de marcante significação para a vida de nos-
sa terra, a inauguração, no domingo último, dia 17 do corrente, do majestoso 
Cine-Teatro Mussi [ . . .] . O ato inaugural, que teve lugar as 15 horas, revestiu-se 
de expressiva solenidade, comparecendo ao mesmo grande parte da população 
lagunense, representada por elementos de todas as classes sociais, e bem assim as 
bandas de música “União dos Artistas” e “Carlos Gomes” . Precisamente àquela 
hora, da porta principal do edifício e perante o povo que ali se achava aglome-
rado, usou da palavra o Dr . Antonio Mussi, deputado à Assembleia Estadual 
de Santa Catarina, o qual, em nome de seus irmãos João, Carlos e Mussi Dib 
Mussi, fez entrega do magnifico Cine-Teatro ao público lagunense . [ . . .] Ao termi-
nar seu discurso, foi o orador demoradamente aplaudido e cumprimentado pela 

10 Fonte: Arquivo Histórico Municipal. Compilados por Rubens Thiesen e Kamila Tavares.
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O Cine Teatro Mussi 
em 2015.  Foto de 
Bruna Carraro e 
Sarah Olivo.
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numerosa assistência ali presente, tendo a seguir o Sr . Alberto Crippa, Prefeito 
Municipal, após desatar a fita simbólica existente à porta principal do edifício, 
penetrado no recinto do mesmo acompanhado de outras autoridades locais, onde 
assistiram, em prosseguimento, á cerimônia de benzimento e sala de espera e de-
mais dependências do prédio, procedida pelo rvmo . Padre Gregorio Warmeling, 
vigário da paróquia . Depois desse ato religioso e das felicitações apresentadas por 
partes dos visitantes aos membros da família Mussi, grande foi o número de pes-
soas que afluiu para o interior do Cine-Teatro, ansiosas por conhecer e admirar 
a artística e luxuosa ornamentação interna do mesmo . Para maior deleite dos 
presentes os irmãos Mussi, num gesto de cavalheirismo e gentileza, determinaram 
se fizesse então uma demonstração dos maravilhosos efeitos luminosos da sala de 
projeção, demonstração que foi assistida com vivo interesse e sob aplausos da as-
sistência que ocupava literalmente o recinto, instalada nas confortáveis poltronas 
da plateia, tendo sido na mesma ocasião exibidos na tela dois jornais esportivos 
através dos quais lhe foi dado apreciar a excelente qualidade do equipamento 
projetor e sonoro do Cine-Teatro Mussi . Em sua sessão de estreia, que teve inicio 
as 21 horas, o referido cine-teatro,  obteve também seu primeiro êxito de bilhe-
teria, pois que, por estar a casa inteiramente lotada, foram seus proprietários 
obrigados a mandar suspender a venda de entradas, antes do inicio da sessão, 
verificando-se ter sido grande o numero de pessoas que por esse motivo tiveram 
que voltar a seus lares .  O filme programado para essa memorável noite – “A 
Valsa do Imperador” – agradou a generalidade dos expectadores, pelo seu colori-
do irrepreensível – pela beleza de seus musicais e pelas suas cenas deslumbrantes .

Grandioso Empreendimento (Sem Data)

Um cinema de concepções invejáveis (Escreveu Antonio Sbissa)

Há dias estivemos em Laguna, onde não íamos cerca de duas dezenas de 
anos . Os melhoramentos da antiga e heroica Republica Juliana são notáveis . A 
feição urbanística é inteiramente diferente da que antes conhecíamos . E entre 
tantas coisas que admiramos, fomos encontrar ali na rua beira-mar, um monu-
mental cinema, de recepção arrojada e de linhas arquitetônicas harmoniosas 
e modernas . A nossa curiosidade criou vulto . Queríamos ver bem aquela ma-
ravilhosa obra que tanto honra e enaltece os seus criadores . Queríamos sentir 
de perto a grandiosidade daquele amplo salão de projeção, digno de São Paulo, 
Rio e outros grandes centros . Francamente que não acreditamos que tão formi-
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dável empreendimento fosse um dia realizado com maior completo êxito, com 
suas modelares poltronas estofadas, suas instalações de luxo sóbrio e de linhas 
perfeitas, revertidas de uma pintura artística, de nuances admiráveis . O foras-
teiro que entra no CINE TEATRO MUSSI, sente desde logo invadir o seu eu, a 
segurança de bem-estar e a perfeita satisfação das horas que irá passar, conjunta-
mente com os outros mil assistentes, dentro daquele ambiente que transporta-nos 
às grandes capitais . A ideia um dia começou a bailar nos cérebros dos irmãos 
Mussi . De começo, o empreendimento assombrava . Era tarefa muito gigantesca e 
dispendiosa que requeria uma soma incalculável de energias . Mas o entusiasmo 
empolgou-os . E ei-los dando seguimento a obra que cresceu celeremente e hoje 
se tornou uma brilhante realidade . Sim, senhores! Eis ali à rua beira-mar, na 
tradicional cidade sulina, um cinema que honra sobremaneira os seus arrojados 
criadores: João, Carlos e Mussi Dib Mussi . Eles quiseram, com sua linda e con-
fortável casa-de-diversões, prestar uma homenagem à cidade que os viu crescer e 
vencer na vida . A cidade que os acolheu fraternalmente, incentivando-os a chegar 
até onde chegaram . Conterrâneos de Laguna! O CINE TEATRO MUSSI é uma 
honra para essa cidade heroica, de tradições imorredoiras! Nele desfilarão todas 
as monumentais produções de Hollywood e em sua tela, vereis as famosas figu-
ras do cinema e ouvireis suas vozes, com a sonoridade da moderna aparelhagem 
SIMPLEX .  O gênio empreendedor de três batalhadores, criou esta maravilhosa 
joia, que a beira das águas mansas da grande laguna, há-de perpetuar seus no-
mes e empolgar as multidões e os verdadeiros aficionados da sétima arte, como a 
nós empolgou .

Aniversário Do Cine-Teatro Mussi (15 de Dezembro de 1951)

O Cine-Teatro Mussi vai comemorar na próxima segunda-feira, dia 17, o 
primeiro aniversário de sua inauguração . Motivo de grande júbilo, não só para 
os seus dirigentes, mas para todos os lagunenses . Nestes 365 dias de existência o 
Cinema mais bonito do sul do Estado tem brindado o nosso povo com o que de 
melhor têm produzido os estúdios cinematográficos . Na parte referente ao teatro 
a Empreza Mussi também esmerou-se o mais que poude no decorrer de 1951 . 
Iniciou suas atividades, neste particular, com a apresentação do tenor Hugo 
Cesarini e sua “partenair”, aplaudidos astros do broadcasting brasileiro . A seguir 
tibemos a saudosa temporada da Companhia de Comédias Milton Carneiro, 
este um dos mais conhecidos atores do nosso teatro e astro de diversas película 
nacionais como “Sob a Luz do Meu Bairro”, “Katucha”, “O Dominó Negro”, 
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etc . Sua permanência entre nós proporcionou-nos agradáveis noitadas de arte 
e encantamento . Pouco depois, os lagunenses conheceram em pessoa o famoso 
Grande Otelo, figura obrigatória de quase todas as películas musicadas do Brasil . 
E que aqui exibiu-se num grande “show” acompanhado de várias artistas cario-
cas . Dia 29 de agosto do corrente ano tivemos o prazer de aplaudir a “Orquestra 
Cigana de Gabor Radies”, conjunto de fama internacional, detentor de prêmios 
parisienses . Verdadeiros azes instrumentalistas e da boa musica, deixaram grata 
recordação entre nós pela sua magistral pericia musical . Finalizando suas apre-
sentações teatrais, dentro do seu primeiro ano de existência, a empresa do Cine-
Teatro Mussi, animada do propósito de bem servir a plateia lagunense, fez com 
que viesse até nós um dos expoentes do teatro nacional – Rodolfo Mayer, que aqui 
levou a cena a famosa e original peça de Pedro Block – “As mãos de Euridice”, 
cujo impecável desempenho mereceu os maiores aplausos de nossa plateia .  Agora 
que o Cine-Teatro Mussi completa um ano de existência, não é demais dizer tam-
bém, que as suas iniciativas sempre foram bem recebidas pelo nosso público . Este 
tem se revelado um verdadeiro colaborador da Empresa mostrando, para gaudio 
de nossos foros de cidade civilizada, que realmente é uma plateia culta e educada .  
Ao lado de suas atividades teatrais, os dirigentes da empresa têm caprichado na 
escolha de seus espetáculos cinematográficos, e nesta semana que antecede o seu 
aniversario temos tido ocasião de assistir a uma programação excelente, que por 
certo estender-se-á por todo o mês de dezembro, a julgar pelos filmes anunciados, 
numa sequencia que tem por objeto tornar ainda mais assinalada a comemora-
ção aniversária de que estamos no ocupando . Por tão auspicioso motivo apre-
sentamos aos Irmãos Mussi, bem como todos os seus colaboradores e auxiliares, 
os nossos cordiais parabéns, formulando os melhores votos de prosperidade ao 
empreendimento com que em boa hora dotaram a nossa terra . 
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CiNEmA E SoCiABiLiDADE  
urBANA: rELAToS
Rememorar as histórias de cinema vai além de recordar uma película . 

É lembrar desde o momento de sair de casa, do caminho, da bilheteria, da 
fila, do escurinho, do choro e, finalmente, da saída . O cinema permite outras 
vidas, e lembrar das experiências no cinema é lembrar da vida na cidade . 

Foi isso que encontramos nos relatos destes interlocutores, destas pesso-
as de cinema, captados entre 2013 e 2014 . 

Entre latarias, bang-bangs e caratês: 
primeiras histórias do Cine roma11

O foco de nossos escritos de hoje é o Cine Roma, inaugurado em 1965, 
e que fechou suas portas em 1983 . O que antes era a sala de espera do ci-
nema, hoje é uma sala mortuária, e o salão de projeção, o auditório, foi por 
muitos anos uma oficina . Ao contrário do Cine Mussi, praticamente tudo 
que se sabe sobre o Roma faz parte da história oral da cidade; há pouquíssi-
mos registros sobre esta sala nos arquivos públicos oficiais . Para saber mais 
sobre ele, recorremos ao Sr . Walmor Bittencourt que por muitos anos ali 
trabalhou . O Sr . Walmor nasceu em Laguna no ano de 1938 e é morador do 
Bairro Progresso . A partir de uma entrevista realizada com ele é que narra-
mos esta história .

Logo que foi inaugurado, o Cine Roma foi equipado apenas com gran-
des bancos de madeira de pinho, cada um deles com aproximadamente 6 
metros de comprimento . Com o tempo, foram encomendadas cadeiras de 
marceneiros locais . De cem em cem e em certo momento o cinema chegou 
a contar com cerca de 400 lugares . Além destes, na parte superior, ao lado da 
cabine de projeção, havia alguns poucos lugares reservados para os frequen-
tadores mais assíduos, como uma espécie de camarote informal . “Às vezes 

11 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 6 de setembro de 2013. Entrevista realizada por 
Maria Gorete Godinho e Amanda Godinho Dal Molin. 
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lotava”, nos conta o Sr . Walmor . Curiosamente, o maior sucesso de bilhete-
ria do Cine Roma foi o Espelho da Vida, um filme indiano de 1958 . Porém 
quando o cinema fechou o movimento já não era suficiente para preencher 
100 cadeiras . É quase metafórico que uma das salas de cinema de Laguna 
tenha cedido espaço para uma funerária . . . não é?

Na ocasião da inauguração do cinema, o filme a ser projetado foi 
Espadachim Vingador, um filme de 1961 . Sr . Walmor nos conta que este tipo 
de filme era o que o pessoal que trabalhava com projeção chamava de capa-
espada: “É, tipo Zorro .  Quando era fita romana, aquela romana do tempo 
de Cristo, era ‘lataria’, porque eles usavam aquelas armaduras . Quando era 
um faroeste era um ‘bang-bang’ . E quando era ‘caratê’ . Tudo tinha um ape-
lido . A gente chegava lá, esse é caratê, esse é bang-bang, essa aqui é lataria .”

Quando encerradas as atividades do cinema, a tela que serviu de fundo 
para as projeções de todos estes gêneros por cerca de 18 anos tornou-se um 
plástico utilizado para proteger a horta da família, então proprietária, do sol . 
Já a aparelhagem de projeção foi vendida para o Cine Plaza de Curitiba . “O 
nosso [projetor] era Phillips, era bom . O do Mussi era Simplex . Era inglês . 
E Centauro era do Central”, nos conta .

Pentes Cinematográficos

Diante da expansão da distribuição cinematográfica para canais cada vez 
mais variados, é difícil imaginar que nos anos 1950 e 1960, após vencido o 
contrato de exibição de um filme, ou seja, após terem extraído daquela pe-
lícula seu rendimento máximo, vendiam o celulóide a peso para fábricas de 
pentes e aros de óculos, para abrir mercado a novas obras cinematográficas .  

E este fato é retratado por Sr . Walmor em seu depoimento . Nos rolos de 
filmes que o cinema recebia das distribuidoras eram marcadas informações 
como o nome do filme, a nacionalidade, a censura, os cortes e a chamada 
“validade”, que representava a janela temporal de exibição do filme . “Depois 
aquele filme não pode mais rodar, se for passar depois da validade, o cinema 
é multado” .

De fato, foi preciso uma campanha nacional para que os filmes de arte 
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parassem de ser destruídos e sim armazenados em acervos, para servirem 
a outros fins que não os comerciais, como os didáticos, por exemplo . Em 
nossas pesquisas, encontramos nos arquivos da Cinemateca Brasileira (São 
Paulo) um artigo do Jornal do Dia datado de 20 de maio de 1960 que retrata 
esta situação: 

Sentimos verdadeiro choque emocional toda vez 
que vamos a uma Distribuidora cinematográfica 
com o objetivo de procurar um filme para utilização 
em cineforum, sessão de estudos e outras finalida-
des culturais e ouvimos da boca dos funcionários 
das distribuidoras o lacônica resposta: ‘Já foi re-
colhido’ . Mas por que? ‘Por que venceu a censura’ . 
[ . . .] O que significa este lacônico: ‘Já foi recolhido?’ 
Significa que uma convenção dos produtores esta-
belece que, após 5 anos, um filme deve ser retirado 
da circulação; que as cópias existentes devem ser 
queimadas, não se admitindo uma única exceção, 
nem por milagre, nem por obra de nenhuma lei, 
nem do Congresso Nacional . Entre os 5 .000 filmes 
em circulação, num total de 20 .000 cópias, não se 
faz exceção nem com duas ou três cópias de uma 
meia dúzia de filmes que poderiam interessar os ci-
neclubes ou escolas, e que de forma alguma fariam 
concorrência comercial . Isto quer dizer que, quan-
do um filme começa a estar em condições de criar 
cultura, pelo estudo calmo, pela revisão em recintos 
limitados, o filme é retirado de circulação ‘vandali-
camente’ . (DIDONET, 1960) .

Cota de Tela

Outro aspecto fiscalizado pelos órgãos governamentais (na época, o 
INC, Instituto Nacional de Cinema) era o cumprimento da exibição com-
pulsória de filmes nacionais, a chamada Cota de Tela . Sr . Walmor comenta 
que até a criação da EMBRAFILME (em 1969), que impulsionou a pro-
dução nacional, era penoso cumprir o trimestre anual de obrigatoriedade .
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A reserva de mercado para a produção brasileira, ou exibição compulsó-
ria, iniciou no Brasil em 1932, com a exigência da apresentação de um filme 
de curta metragem antes do filme estrangeiro (o chamado complemento 
nacional) . A partir de 1939 ficou definido que as salas deveriam exibir pelo 
menos 1 filme brasileiro de longa metragem por ano, número que subiu para 
3 em 1946 e atingiu a obrigatoriedade da proporção de 1 filme nacional para 
cada 8 estrangeiros em 1951 . Mais tarde, em 1959, os cineastas conseguiram 
que o critério fosse o tempo de 46 dias anuais de exibição, passando para 56 
dias em 1963 e 112 dias e 1970 . 

Ainda, na Resolução nº 4 de 12 de maio de 1967 o INC atribui cota de 
28 dias para o curta-metragem brasileiro . Em junho de 1975 o INC aumen-
tou a cota de tela de 84 para 112 dias, porém a expectativa dos produtores 
era para que esta subisse para 182 dias . Logo após, Jean-Claude Bernardet 
publica um texto na Revista Movimento (14 de julho de 1975) em que ex-
põe que estes 112 dias (30%) eram insuficientes para garantir a rentabilida-
de do filme nacional: “Para Itália, França, Inglaterra, o mínimo é de 40%” . 
Além disso, Bernardet argumenta que o maior problema dos exibidores não 
é o filme brasileiro, acusado de economicamente inviável, mas sim “as por-
centagens exorbitantes pagas aos distribuidores estrangeiros para os filmes 
de sucesso, a exigência, para obter tais filmes, de adquirir um lote de filmes 
de baixa renda, são os verdadeiros pesos para a exibição .”

Entre os anos 1970 e 1980 a cota de tela chegou a 140 dias, bruscamente 
reduzidos para 42 em 1992 e 28 em 1994 . Desta data em diante, ela osci-
lou em 35 em 1996, 49 em 1997, 28 em 2000 e 63 Em 2003 . Para 2013, o 
Decreto 7 .874/2012 determina uma cota de tela que varia entre 28 e 63 dias 
e 3 a 14 filmes por sala (dependendo do número de salas por complexo) .
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Cine central: o cinema mudo em Laguna12

A primeira exibição cinematográfica no Brasil aconteceu em 1896, no 
Rio de Janeiro . Pouco tempo depois a cidade de Laguna recebe o cinema 
no Cine-Teatro Sete de Setembro, que passaria depois a chamar-se Cine 
Central .

O Cine Central foi o primeiro cinema de Laguna, e funcionava no lugar 
onde hoje está instalado o Centro Cultural, ao lado do Conservatório . Quem 
nos conta as histórias sobre este cinema é o Sr . Ricardo Brandl, filho de um 
dos sócios . O pai do Sr . Ricardo, Ignacio Otto Brandl nasceu em Laguna em 
1888 e faleceu em 1942 . 

Seu gosto pelo cinema era acompanhado pela música, pois seu Ignácio, 
além de sócio do Cine Central juntamente com Olavo Magalhães, era músi-
co . Ele fundou a antiga Orquestra Perseverança . Aliás, essa combinação era 
muito importante na época, pois os filmes eram mudos e em preto e branco . 
Para animar o filme, os atores frequentemente recorriam à interpretações 
melodramáticas e pantomímicas, e seus diálogos e ações eram descritos em 
letreitos explicativos entre as cenas . Efeitos sonoros e músicas realizadas ao 
vivo é que davam as cores do espetáculo .

Mas nem tudo era tão preto e branco assim . Alguns filmes eram mer-
gulhados em corantes para atribuir tonalidades diferentes às cenas, princi-
palmente ao dia (âmbar) e a noite (azul) . Mas também emoções eram re-
lacionadas às cores, como por exemplo o verde, que era utilizado em cenas 
de suspense e mistério . Alguns diretores empenhavam-se em colorir seus 
filmes manualmente, quadro a quadro . Naquele tempo, cada segundo de 
filme era composto por aproximadamente 20 quadros .

A orquestra do Cine Central era formada pelos melhores músicos das or-
questras da cidade: Carlos Gomes,  Uniãos dos Artistas e Perseverança, que 
seu pai fundou . Antes de projetar o filme para o público, o Sr . Ignácio os as-
sistia sozinho para decidir quais músicas iriam tocar na sessão: “Ele passava 

12 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 2 de maio de 2014. Entrevista realizada por  Braian 
Souza Baggio e Caroline Rasche. Transcrição de Caroline Rasche.
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uma série de cenas, parava, aí pegava as partituras que ele tinha de música . Ele 
tinha tudo quanto era tipo de partitura de música da época” . Ignácio conseguia 
as partituras através de seu irmão Walter que era comandante da sala de má-
quinas de um navio que fazia a linha Buenos Aires – Hamburgo . Em todas as 
paradas ele adquiria partituras e trazia para seu irmão em Laguna . 

O amor pela música Ricardo herdou de seu pai . Ele fez parte da famosa 
Orquestra Ravena que tocou por Santa Catarina dos anos 1950 até 1980 . 
“Digo com orgulho que nós tínhamos a melhor orquestra do estado .  Eram 
dois violinos, dois saxofones, um piston, um vibrafone, um teclado, bateria, 
dois cantores, guitarra elétrica e contrabaixo de corda” .

No Cine Central existia uma sessão chamada Sessão Mariposa . Ela acon-
tecia sempre nas terças-feiras e nesta as moças pagavam meia entrada . Para 
esta sessão existia um tipo padronizado de ingresso, que era um papelzinho 
vermelho . Quando Ignácio abria a urna no final de sessão para contar os 
ingressos, dos 100 papeizinhos pelo menos 80 eram papéis de balas de ca-
ramelo: “malandragem, existe, existiu e vai existir toda vida”, fala Ricardo . 

Além de seu pai, Ricardo cita outro apaixonado por cinema da cidade, 
o Sr . Epiphânio Joaquim Nunes, proprietário dos antigos Cine Poeirinha e 
Cine Roma . O Poeirinha funcionava em uma casa próxima à Praça Anita 
Garibaldi, na Rua Coronel Pinto Bandeira . “Ele comprou um aparelho que 
passava os filmes em rolo parte por parte . Acabava uma parte, tirava aquela, 
acendia a luz da sala de projeção, botava outra e assim por diante .” Os ban-
cos eram de tábuas onde sentavam 5 ou 6 pessoas .  Anos depois, em 1965, 
com o dinheiro de uma indenização que sua filha recebera ao sair do Banco 
Inco onde trabalhava, fundaram o Cine Roma .

 “A turma que era mesmo de cinema aqui já morreu . Se a pesquisa fosse a 
uns 5 ou 7 anos atrás . . .” . Ele relata que, apesar de seu pai ter morrido quando 
ele tinha apenas 6 anos, sabe de todas estas histórias por ouvi-las de seu 
irmão mais velho: “tenho cabeça boa, guardo as coisas” . 

Apesar de dizer que em seu “tempo de guri, já era cinema falado, en-
tão não tenho elementos pra falar sobre o cinema mudo”, Ricardo tira uma 
última história da manga, desta vez sobre o governador biônico de Santa 
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Catarina entre 1971 e 1975, Colombo Machado Salles, nascido em Laguna . 
Quando menino, Colombo pedia para sua mãe um trocado para ir ao cine-
ma toda semana . Na época, os filmes de maior sucesso eram os de “bandido 
e mocinho”, faroestes estadunidenses . Em umas das sessões em que esta-
va presente, Ricardo conta que o bandido estava ganhando todas as brigas 
contra o mocinho e já no aparente final Colombo saca o revolver para atirar 
quando alguém na plateia do Cine Central é mais rápido que ele e, acredi-
tem, dá um tiro na tela . 

De fato, os bons filmes fazem isso com a gente . Enquanto assistimos, 
aquela é nossa realidade; entramos naquele sonho . 

Sr . Ricardo 
Brand . 
Foto de 
Braian 
Souza 
Baggio e 
Caroline 
Rasche .



RENATA ROGOWSKI POZZO

82

Quando a bola da vez era o cinema: 
contos do Sr. muniz Soares13

É história conhecida em Laguna o desmoronamento do antigo edifício 
do Cine Arajé na década de 1980, quase por sobre o passat do Sr . Munir 
Soares de Souza, até os dias de hoje morador das redondezas .

Pois foi com a intenção de passar a limpo essa história, que conversamos 
com o sobrevivente – já que reza a lenda que poucos segundos antes da queda 
das paredes do edifício, Munir lia calmamente seu jornal dentro do passat .

Sr . Munir, nascido em 1933 em Laguna, é detentor de muitas memórias 
sobre esta e outras salas de cinema . De tantas lembranças, a memória por 
vezes “dá uma invertidazinha”, como ele mesmo diz .

Convidamos então os leitores a nos acompanharem neste passeio por 
suas memórias, que é também um passeio pelo centro da cidade por volta 
da década de 1950, juventude do Sr . Munir e de onde emana a maior parte 
na narrativa .

Nessa época, conta Sr . Munir, “o cinema era o auge, a única diversão . Tinha 
o futebol, que era forte também, e o cinema .” Apesar de residir ao lado do 
Cine Arajé, depois denominado Cine Glória, sua convivência com o cinema 
foi principalmente com o Cine Teatro 7 de Setembro, o cinema mais antigo 
da cidade e que durante sua existência chamou-se também de Cine Central . 
“Treze anos já ia no cinema . Tinha a época daqueles famosos seriados com ca-
pítulos semanais, geralmente aos sábados . Então esse era o cinema de lá [Cine 
Central] que chegou a conviver concomitantemente com o Arajé” . 

Nosso entrevistado conta que as outras salas tinham dificuldade em 
competir com a imponência do Cine Mussi, surgido posteriormente ao 
Cine Central e ao Cine Arajé . O Cine Mussi foi a mais badalada e a mais 
elitizada das salas da cidade . “O Cine Mussi era um desfile de moda né .[ . . .] 

13 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 4 de julho de 2014. Entrevista realizada por Braian 
Souza Baggio e Bruna Carraro. Transcrição de Braian Souza Baggio.
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Então ali ninguém ia se não fosse combinado sapato com luva e com bolsa . 
A entrada central do Cine Mussi era uma passarela” .  Mesmo o Cine Central 
mantinha um público mas elitizado em relação ao Cine Arajé, era frequenta-
do “pela sociedade”, no dizer da época, pois possuía uma sala de espera mais 
ampla, requintada .

Propaganda a galope

Uma passagem curiosa narrada por Sr . Munir era a forma como se fazia 
propaganda dos filmes em cartaz . Mesmo antes do Cine Mussi, usava-se car-
roças para comunicar à população sobre a programação das salas de cinema 
de rua de Laguna: “enchiam [as carroças] de cartazes enormes dos filmes 
da semana, e dos próximos lançamentos . Então a garotada, inclusive eu as 
vezes, pra conseguir um dinheirinho pro matinê, ia atrás distribuindo os 
programas .  Seriam os folhetos de hoje, na época era o programa, alguns até 
com ilustrações sobre cenas dos filmes . Eram os marketings publicitários” . 

Máquina Sete

Outro fato folclórico contado pelo entrevistado, é sobre o porteiro do 
Cine Mussi, conhecido como Máquina Sete . “E esse apelido era porque nós 
tínhamos aqui o trilho que passava por dentro da cidade, corria daqui ate o 
porto . Ele costumava ir para o colégio Stella Maris estudar e ia sempre pelo 
trilho com o dedo na boca assim gritando “piui piui . . .” . Botaram o apelido de 
“Máquina Sete”, ele ficou algumas décadas ali no Cine Mussi .”

Procurando Brigite Bardot no terreno baldio

Em virtude das contínuas exibições, as películas em rolo dos filmes se 
desgastavam, e era comum que algumas vezes arrebentassem ou pegassem 
fogo durante a projeção . Quando isso acontecia, o projecionista do Cine 
Arajé cortava o resto do filme em pedacinhos e jogava em um terreno baldio 
nos fundos do cinema . “E nós íamos, a garotada ia ali para trás juntar aquelas 
películas, para depois tentar colar e às vezes em casa brincar de cineminha 
numa uma caixa de papelão, passar aqueles filmezinhos . [ . . .] . Um dos filmes 
ai . . . Não sei se era da Brigite Bardot . . . Ah! O que deu de gente procurando 
ceninha ali foi uma coisa de louco” . 
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Triste destino da sala dos sonhos

Tão triste quanto o desabamento do edifício, foi o uso que lhe foi dado 
durante alguns anos da ditadura militar brasileira . Sr . Munir relata que  na 
passagem na década de 1960 para 1970, um grupo de estudantes reunidos 
já era motivo de preocupação para as autoridades . Em Laguna, os militares 
utilizavam o térreo do edifício do Cine Glória para recolher as pessoas que 
estavam sob suspeita . 

Cinema e Sociabilidade Urbana

Sr . Munir relata a importância em termos de sociabilidade urbana da lo-
calização das salas de cinema no centro tradicional da cidade . “O cinema 
estava interligado com a vida da gente, toda a vida da cidade se resumia ali 
em volta da praça . [ . . .] . Então aqui no Arajé era um ponto gostoso de ficar . . . 
Porque tinha umas portas enormes, com lugar para sentar embaixo . Então 
a garotada ficava toda ali sentada, depois que terminava a sessão e ficava ali 
namorando . . . Pra lá e pra cá . . . Então o cinema estava dentro da vida da gen-
te .” E, na época em que três salas funcionaram ao mesmo tempo, o Central, 
o Glória e o Poeirinha, esse movimento urbano impulsionado por elas era 
ainda maior .

Sr . Munir Soares 
de Souza . Foto 
de Braian Souza 
Baggio e Bruna 
Carraro
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“Nós temos o melhor cinema  
que existe” - relatos da tela  
imaginária de mauricio Carneiro.14 

“Meu nome é Maurício de Paula Carneiro, natural de Laguna . 
Espalhado pelo mundo e de volta a Laguna . Casado, três filhos, cinco 
netos . Aposentado, 66 anos” . Assim começa nossa conversa com este se-
nhor que é muito mais do que acaba de descrever . É portador de uma in-
crível memória e conhecimento sobre a história dos cinemas de Laguna, 
especialmente o Cine Mussi, onde trabalhou por 8 anos na década de 
1960 . “Comecei como baleiro e acabei na bilheteria” . O Cine Mussi, fun-
dado em 17 de dezembro de 1950, possuía uma bomboniere que ven-
dia balas para as pessoas que aguardavam a próxima sessão e também 
durante os intervalos dos filmes mais longos, como E o Vento Levou .  
“Quando o Cine Mussi foi construído, ele era um dos cinemas mais lin-
dos do Brasil . Santa Catarina não tinha cinema igual . Nós tínhamos or-
gulho de dizer nós temos o melhor cinema que existe” . “Nós tivemos o pri-
vilégio de passar um filme nacional pela primeira vez no Brasil . Assalto 
ao Trem Pagador, esse filme foi lançado aqui em Laguna” . 

Na sala de sua residência, Mauricio nos conta que em “seu tempo” 
existiam além do Cine Mussi também o Cine Central e o Cine Roma . O 
primeiro localizava-se onde hoje está o Centro Cultural, e o segundo no 
edifício atual da Funerária Santo Antônio . O Cine Central, já na década 
de 1950, e o Cine Mussi eram de propriedade da família Mussi, cujos 
irmãos casaram-se com duas moças de uma família de cinema da cidade 
de Florianópolis, a família Daush . 

“Tinha filme todos os dias; às 19:30 começava a sessão” . Aos domin-
gos as sessões eram três: às 14:00 para as crianças e outras às 18:30 e 
20:30 . Entre os filmes nacionais, faziam sucesso os da Derci Gonçalves . 
Comumente o filme que passava no sábado e domingo no Cine Mussi 
era re-exibido na segunda-feira no Cine Central . O Cine Central, que 

14 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 18 de outubro de 2013. Entrevista realizada por 
Camila Marcello e Braian Souza Baggio. Transcrição de Camila Marcello.
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pegou fogo em 1977, era o Teatro 7 de setembro . Era menor e mais sim-
ples que o Cine Mussi, mas possuía duas escadas laterais, camarotes e 
um pequeno hall de espera . 

O Cine Mussi possuía duas máquinas de projeção . Como os filmes 
vinham em rolos, quando um estava para terminar o projecionista pre-
parava-se para soltar o outro . “Ele é tão rápido que você nem vê passan-
do de um filme para outro .” Por vezes esta troca ocorria mais de uma vez, 
como nos filmes mais longos que possuíam quatro, cinco e até dez rolos . 

“A tela do Cine Mussi era como a gente assistir o cinemascope; era a 
tela toda . Antigamente ela era quadrada, depois veio o quatro dimensões 
que era a tela toda com som estéreo . Quando vinha uma coisa moderna 
todo mundo vinha ver . Hoje não, hoje o som não é mais igual, som mes-
mo de qualidade não tem .”

Fechamento das salas de rua da cidade

O Cine Mussi em seu auge estava constantemente com seus 1000 lu-
gares lotados . “Tinha sessão que fazia volta na quadra: Sissi, a Imperatriz; 
Sissi, seu Destino; Bem-Hur; Os Reis dos Reis; E o Vento Levou . . .” . E, é 
claro, os filmes da Derci . A música que mais tocava no início das sessões 
era o Concerto n . 1 para Piano, do Tchaikovsky, até que o gongo soava 
para avisar que o filme iria começar . Apagavam-se as luzes e a viagem 
imaginária começava . Até que certo dia esta luz não mais se ascendeu . 

“A televisão, ela acabou com o cinema” . Responde enfático nosso interlo-
cutor quando questionado sobre o fechamento do Cine Mussi . Com a que-
da no público causado por esse novo entretenimento que move o público 
das salas de cinema de rua de 1000 lugares para o isolamento das salas de 
suas casas, as produções tornaram-se caras e a bilheteria não dava conta de 
cobrir as despesas com os funcionários . “No Cine Central trabalhavam o 
Otto Siqueira, o Lúcio e o Pedro Paulo . Eram os três . O Cine Mussi tinha 
muito mais gente . Da minha época, tinha o Noé Mendonça, o Luiz Santos e 
o seu Chicão, que era porteiro . Tinha o Gilson Bittencourt, o Bento Pascal 
e o João Pascal . Tinha o Osmar Macedo e o camarada que fazia os cartazes . 
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Distribuição

Mauricio conta que o território do estado de Santa Catarina era di-
vidido em duas redes de distribuição cinematográfica: a de Lages e a de 
Florianópolis . Naquela época, assim como hoje, os filmes eram vendidos 
em pacotes: “Tinha que passar o filme bom e o que não prestava tam-
bém” . Os filmes eram trazidos pelos ônibus da Santo Anjo que faziam 
linha para Florianópolis . As películas chegavam todo dias entre às 20 e 
21 horas e eram revisadas no dia seguinte para serem exibidas . Naquele 
tempo, ninguém podia tirar cópia de um filme; depois de exibido o rolo 
voltava para a empresa .  Acontece que na época nossas estradas já eram 
ruins, e por vezes os ônibus quebravam ou atolavam e os filmes ficavam 
presos . Para estes casos havia sempre um filme de reserva, e se preciso o 
cartaz era fabricado na hora .

Nas ondas do rádio

Com seu amigo Carlos Horn fazia um programa de rádio chamado 
Cinema em Foco . “Abram-se as cortinas da tela imaginária do seu recep-
tor! No ar: Cinema em Foco” . Este programa foi transmitido entre 1967 
e 1970 . No programa eram colocadas músicas de filmes que passavam 
nos cinemas locais, e o ouvinte que adivinhasse de qual filme tratava-se 
ganhava um ingresso . Nele tocou inclusive a trilha sonora do primeiro 
filme a ser exibido no Cine Mussi, a “A Valsa do Imperador” .

Maurício  
de Paula 
Carneiro .  
Foto de Braian 
Souza Baggio e 
Camila Marcello .  
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Dalmo, o colecionador15

“O colecionador – para quem as coisas se enriquecem através do conhe-
cimento de sua gênese e sua duração na história” .  (Walter Benjamin) . É im-
possível não associar a figura de Dalmo Faísca ao colecionador benjaminia-
no . Dalmo empreende através de suas fotos, jornais e revistas, como mostra 
Benjamin, uma luta contra a dispersão histórica de Laguna .  

Dalmo nasceu em Laguna no ano de 1931, na Rua Direita, hoje Rua 
Raulino Horn . Seu pai, Antônio Faisca, nasceu no Ribeirão e formou-se to-
pógrafo no Rio do Janeiro . Foi ele quem projetou o Molhe Sul . 

Chama nossa atenção, dentre suas relíquias, a coleção da Revista Cruzeiro . 
Esta revista foi criada em 1928, sendo editada no Rio de Janeiro, e existiu até 
1975 . Aos mostrar-nos os exemplares, Dalmo compartilha o olhar incom-
parável que lança sobre seus objetos . Como diz Benjamin:  “Para o colecio-
nador, o mundo está presente em cada um de seus objetos e, ademais, de 
modo organizado . Organizado, porém, segundo um arranjo surpreendente, 
incompreensível para uma mente profana .” Durante a entrevista, nos sentimos 
tal qual esta mente profana, não agraciada pelo dom de conectar os cristais do 
tempo . Parecíamos não captar a totalidade de cada um daqueles cristais, de 
forma que reproduzimos aqui fragmentos de seus dizeres .

Dalmo nos conta que o cinema que mais frequentava era o Central (no 
antigo Teatro 7 de Setembro, hoje Centro Cultural), e que gostava de sentar 
na torrinha (mezanino) . “Era um bom cinema . Embaixo eram cadeiras de 
madeira, mas eu ia pra cima . Lá em cima era uma festa só . A turma de futebol 
só sentava aí . Comendo torradinha” .   Além das torradinhas, Dalmo conta 
que nos cinemas também era servido pinhão . 

Dalmo conta que o saguão de entrada do Cine Central era pequeno, e 
apresentava apenas uma cortina para separá-lo da sala de cinema . O chão era 
de madeira e os assentos eram muito próximos uns dos outros . As cadeiras 

15 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 12 de setembro de 2014. Entrevista realizada por 
Braian Souza Baggio e Bruna Carraro. Transcrição de Amanda Godinho Dal Molin e Braian Souza 
Baggio.
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do Cine Mussi eram mais confortáveis, segundo ele . “Quando eu saía de 
casa, eu ia saltando em direção ao Mussi, batendo nas placas .”

Sobre o Poeirinha, explica que  “ficava na Rua das Cozinhas que ficava 
atrás do Museu de Anita [atual Pinto Bandeira] . Era do Seu Epiphânio, fun-
dador do Roma . Aquele foi o primeiro cinema dele . Era tudo caixinha de 
sabão, bem improvisado, onde se sentavam . O prédio era um barracão . Ali 
foi em 49, 48 . 47, 48 . Eu era guri, fui muitas vezes .” O barracão de duas águas 
já existia, e nele Sr . Epiphânio colocou alguns caixotes de sabão, a máquina 
nos fundos e fez disso um cinema . 

Estas e outras histórias, detalhes ainda não escritos do passado da cida-
de, hoje habitam a memória deste senhor . E serão necessárias muitas outras 
entrevistas para revelá-las .

 

Dalmo 
Faísca . 
Foto de 
Braian 
Souza 
Baggio e 
Bruna 
Carraro .
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Cinema de caderno:  
entrevista com Dona Betinha16

Nascida em Laguna, Dona Betinha, como é conhecida, possui uma ma-
nia criativa: a mania de anotar . 

A memória invejável de Dona Betinha deve-se, em parte, a uma decisão 
que ela tomou há algum tempo atrás: tomar nota de tudo . Desde 2004 ela 
anota em dois caderno suas lembranças . Diz ela que, conversando com uma 
amiga, perguntava “Tu lembras disso?”, “E daquilo?”, mas a amiga não lem-
brava de nada . “A maioria não lembra . . . Ai eu lembro e eu resolvi tomar nota 
disso tudo porque mais tarde meus netos vão ver”, nos contou .

Duas folhas destes dois caderninhos são dedicadas ao cinema . Nelas 
Betinha anotou filmes que assistiu no Cine Mussi, desde a sua inauguração, 
e também no Cine Roma . 

Mas há outro caderno que nos surpreendeu ainda mais, o qual Betinha 
manteve entre 1950 e 1968 em que anotou mais de 800 filmes que assistiu 
no Cine Mussi e no Cine Roma . 

“Mas passava muito filme bom no Cine Roma e no Cine Mussi e era 
lotado, tão bom, eles vão começar de novo?” . 

Ela nos conta que sua formatura da escola normal, assim como a  de mui-
tas pessoas de Laguna, foi justamente no Cine Mussi . Era sempre lá, sempre 
no Cine Mussi, não tinha nenhum outro lugar .” 

Nem só de cinema vivia o Cine Mussi, ele recebia também espetáculos . 
Dona Betinha lembra então da Orquestra Cassino de Sevilha que, segundo 
ela, vinha sempre .  “Vinha muita coisa e era tudo lá no Cine Mussi . O palco 
era maravilhoso” . 

16 Publicado originalmente no Jornal de Laguna de 17 de outubro de 2014. Entrevista realizada por 
Camila Marcello. A digitalização do caderno foi realizada por Anaize Jacinto.
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Dona Betinha conta também que quando o filme que passava no Cine 
Mussi era bom, a fila ia para os dois lados do edifício, chegando até os 
Correios . Havia sessão às 14:00, às 18:15 e às 20:30 . “A das oito e meia já 
terminava tarde . Naquela época, dez era tarde pra gente andar na rua, então 
a gente ia só na das seis e quinze não ia na das oito . E era uma turma grande .”

Na saída do Cine Mussi e do Cine Roma, os jovens se encontravam no 
jardim, a Praça da Igreja . “O jardim era lotado, lotado de jovens, tudo ali, 
hoje o jardim está vazio” .

D . Betinha . Foto de Camila Marcello .
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o CiNEmA QuE PASSou PELo CiNE 
muSSi: TESTEmuNHoS DE PAPEL
O Cine Mussi foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 1950, e fechou 

suas portas definitivamente em 1992 . Nestes mais de quarenta anos de his-
tória, muitos foram os filmes, nacionais e importados, que passaram por sua 
tela . O primeiro deles foi “A Valsa do Imperador”, uma comédia musical di-
rigida por Billi Wilder . Na época, este filme havia sido indicado ao Oscar de 
Melhor Trilha Sonora, Roteiro de Musical e Figurino . 

Em 2012, passados mais de vinte anos da última sessão oficial da sala, o 
pessoal do IPHAN, como parte dos trabalhos de reforma da edificação ini-
ciados em 2009, encontrou em seu interior uma pilha esquecida de cartazes 
de filmes, verdadeiros testemunhos de papel da história do cinema nacional . 

Dos cartazes de filmes nacionais encontrados, constam produções 
que vão de 1975 até 1990, uma época de transição entre o sucesso e a de-
cadência do cinema nacional . A grande maioria dos cartazes é composta 
por pornochanchadas e filmes eróticos, mas também aparecem muitos fil-
mes dos Trapalhões: Os Trapalhões na Guerra dos Planetas (dirigido por 
Adriano Stuart em 1978), O Rei e os Trapalhões (também dirigido por 
Adriano Stuart, 1980), Os Saltimbancos Trapalhões ( J .B . Tanko, 1981), Os 
Vagabundos Trapalhões ( J .B . Tanko, 1982), O Trapalhão na Arca de Noé 
(Antonio Rangel, 1983) e outros grandes sucessos de bilheteria no cinema 
nacional . Dentre os 106 cartazes nacionais, aparecem dois filmes que mere-
cem destaque . O primeiro é “Amor, Palavra Prostituta” (1981) do grande di-
retor nacional Carlos Reichenbach, falecido em 2012, que retratou em seus 
vários filmes o cotidiano das classes populares do ABC Paulista . Outro é “O 
Segredo da Múmia” (1982), de Ivan Cardoso, autor de grandes públicos nos 
anos 1980, filmes com fotografia premiada internacionalmente . 

Dentre os cartazes de filmes internacionais, aparecem produções desde 
1961 até 1992, ano do fechamento do Cine Mussi . São 251 filmes dos gêne-
ros mais variados, entre os quais encontramos alguns clássicos da história do 
cinema mundial: Z (Costa Gavras, 1969), Os Contos de Canterbury (Pier 
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Paolo Pasolini, 1972), O Império dos Sentidos (Nagisa Oshima, 1976), 
Um Tiro na Noite (Brian de Palma, 1981), Era uma vez na América (Sergio 
Leone, 1984), Eles Vivem ( John Carpenter, 1988) e Crimes e Pecados 
(Wood Allen, 1989) . 

relembrando os sonhos de criança:  
cinema nacional infantil no acervo  
de cartazes do Cine mussi.
Os pais que hoje levam seus filhos aos multiplex das cidades vizinhas 

devem lembrar de como os filmes que assistiram neste cinema eram dife-
rentes . . . Na programação predominavam os filmes dos Trapalhões, da Xuxa 
e da Turma da Mônica . Aliás, alguns destes filmes figuram entre as maiores 
bilheterias do cinema brasileiro entre as décadas de 1970 e 2010 . Para se ter 
uma ideia, “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (de 1977, dirigido por 
J .B . Tanko, o diretor iugoslavo que no pós 2ª Guerra desembarcou no Rio de 
Janeiro para produzir alguns dos clássicos do cinema brasileiro) figura até 
hoje como o 5º filme mais visto pelos brasileiros, com aproximadamente 6 
milhões de ingressos vendidos . 

Lembrar-se da infância é lembrar destes filmes que na verdade atin-
giam um público muito mais amplo do que os olhares infantis . Eram vis-
tos por toda família, que se divertia com as cambalhotas circenses de 
Antônio Renato Aragão, o Didi, Manfried Santana, o Dedé, Antônio Carlos 
Bernardes Gomes, o Mussum e Mauro Gonçalves, o imortal Zacarias . O 
grupo que ficou no ar na TV brasileira entre 1966 e 1995 também fez muito 
sucesso na telona, com o público infanto-juvenil .

“Uma pirueta, duas piruetas: Bravo! Bravo!”, cantava Chico Buarque 
na peça “Os Saltimbancos” que foi adaptada pela trupe ao cinema em “Os 
Saltimbancos Trapalhões”, de 1981 (também dirigido por J .B . Tanko), um fil-
me que mostra um pouco do lado político de suas trapalhadas quando em uma 
das cenas pixam paredes com as palavras “educação” e “saúde” . Os filmes dos 
Trapalhões eram repletos de conteúdos populares, de crítica social, inclusive . 
Esta postura crítica se repete três anos depois na produção “Os Trapalhões e 
o Mágico de Oroz”, desta vez uma tentativa de aproximação com a literatu-
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ra universal ambientada ao nordeste brasileiro . O filme é dirigido por Dedé 
Santana e Victor Lustosa . Poucos sabem, mas Dedé dirigiu vários dos filmes 
do grupo: “Os Trapalhões do Rabo do Cometa” (1985), “Os Trapalhões no 
Reino da Fantasia” (1985), “A Filha dos Trapalhões” (1984) etc . 

Observando os cartazes dos filmes dos Trapalhões percebemos uma 
pequena assinatura presente em quase todos eles, num canto discreto do 
desenho: Benício . José Luiz Benício da Fonseca, nascido em 1936, é um 
dos grandes ilustradores brasileiros e importante na produção de cartazes 
durante o auge do cinema nacional (décadas de 1970 e 1980) . Além dos 
cartazes dos Trapalhões, é dele a ilustração do filme “Dona Flor e seus Dois 
Maridos” (1976), clássica pela imagem de Sonia Braga sobre a cama abraça-
da com José Wilker e Mauro Mendonça .

O leitor pode se perguntar: entre Madagascar, Transformers e Alvin e os 
Esquilos, onde se escondem os filmes infantis brasileiros? Nos anos 2000 
talvez os filmes nacionais infantis de maior destaque em bilheteria tenham 
sido os filmes da indiazinha Tainá, tendo um dos filmes da saga atingido 
cerca de 800 mil ingressos .

Entretanto, existe uma produção de cinema infantil no Brasil que em-
bora não figure entre os destaques das salas comerciais e da TV, faz muito 
sucesso nos festivais .

Um dos maiores festivais do gênero no Brasil é a Mostra de Cinema 
Infantil de Florianópolis, que acontece desde 2009 no mês de julho . Como 
consta no site da mostra “As imagens exercem um grande poder na forma-
ção das crianças . A qualidade do conteúdo que apresentamos a elas, sejam 
filmes, programas de TV ou estímulos artísticos ajudam na construção de 
valores e saberes . O cinema é uma expressão que incorpora a música, a li-
teratura, as artes cênicas e plásticas, além de outras áreas do conhecimento, 
como história, geografia, ciência . A sétima arte pode ser um suporte para 
a  formação cultural  de um indivíduo mais crítico e consciente . A Mostra 
acredita que o cinema que valoriza a cultura (a ‘nossa’ e a do ‘outro’), incen-
tiva a autoestima, gera curiosidade e, acima de tudo, que diverte as crianças, 
pode ser a chave para um mundo melhor . Um mundo que aceite as diferen-
ças como parte da riqueza cultural .”
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Chanchadas eróticas dos  
anos 1980: quem nunca?

Desde o início do processo de catalogação dos mais de 100 cartazes de 
filmes nacionais que fazem parte do acervo encontrado no Cine Mussi, um 
fato chamou nossa atenção:  a quantidade de cartazes de comédias eróticas, 
as pornochanchadas .

Apesar do preconceito que temos hoje em relação a estes filmes, de-
vemos admintir que eles divertiram e marcaram a juventude de muita gente . 
E de muitos lagunenses, como observamos pela quantidade de cartazes do 
gênero presente no acervo .

O elemento que mais atraia o público, majoritariamente masculino, para 
este cinema era as musas que estrelavam estes filmes . Nomes como Nicole 
Puzzi, Zilda Mayo e Vanessa Alves, desconhecidos entre a geração que nas-
ceu nos anos 1980, mas marcantes para os que viveram nesta década a sua 
adolescência .

Muitos não sabem, ou esqueceram, porém diversos atores que surgiram 
fazendo pornochanchada conseguiram posteriormente trabalhos na televi-
são, e estrelam hoje as comportadas telenovelas da TV aberta: Nuno Leal 
Maia, Antônio Fagundes, Lucélia Santos e Vera Fischer .

Entre os diretores, destacam-se Cláudio Cunha, Ody Fraga, Jean Garrett, 
Neville d’Almeida, Fauzi Mansur, entre outros . 

O objeto principal destes filmes não era, na verdade, o sexo – tanto que 
na maioria deles não há cenas explícitas . O objetivo era divertir, comediar, 
através, sim (e porque não?) de insinuações eróticas . Além de fazerem su-
cesso nos cinemas, os filmes eram reprisados nas madrugadas da TV aberta 
brasileira durante os anos 1970, 1980 e 1990 .

Entre os principais filmes produzidos estão: Pistoleiro chamado Papaco 
(Mário Vaz Filho), Histórias que Nossas Babás não Contavam (Oswaldo de 
Oliveira) e Como É Boa Nossa Empregada (Victor di Mello, Ismar Porto) .
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Comparados com os filmes brasileiros contemporâneos, que, em sua 
maioria, são totalmente financiados por Leis de Incentivo e não têm retorno 
lucrativo de bilheteria, podemos dizer que as pornochanchadas foram uma 
produção cinematográfica comercial de sucesso . 

Suas produções eram pobres e precárias, não eram financiados pela 
Embrafilme, mas o filme se pagava com a bilheteria .

Grande parte destes filmes tem como origem as produtoras da antiga 
“Boca do Lixo”, na Rua no Triunfo, em São Paulo, um local de produção de 
cinema popular surgido nos anos 1970 . De acordo com Nuno Cesar Abreu 
em seu livro “Boca do Lixo: cinema e classes populares”:

Além dos filmes produzidos com a participação da 
Embrafilme, observa-se, ao longo do período, a efe-
tiva presença no mercado de certo tipo de filme com 
um leque temático que converge para e exploração 
do erótico e marcado pela busca do “gosto popular”, 
que rapidamente se estruturou como uma forma de 
produção . Eram os filmes produzidos exclusivamen-
te com dinheiro privado, em São Paulo, num lugar 
que convencionou-se chamar “Boca do Lixo”, um es-
paço urbano definido entre os bairros Santa Cecília 
e Luz, zona de meretrício próxima às estações fer-
roviárias e rodoviária – o que facilitava o transporte 
das latas de filmes para o interior, desde as primei-
ras décadas do século -, onde estavam instalados os 
escritórios de distribuidores, exibidores nacionais 
e estrangeiros e, depois, dos produtores nacionais . 
(ABREU, 2006) .

Em nosso acervo destacam-se os cartazes dos filmes de Ody Fraga, 
como A Noite das Taras, de 1982, A Virgem e o Bem Dotado, de Edward 
Freud, realizado em 1980, o aclamado David Cardoso com Corpo e Alma 
de Mulher, de 1983 e Sexo a Domicílio, de Norberto Ramalho, datado 
de 1984 . 
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Catalogação doS CaRtazES NaCioNaiS

TÍTULO ANO DIREÇÃO DISTRIBUIDORA

OS HOMENS QUE EU TIVE * 1973 Tereza 
Trautman

Ipanema Filmes; 
Cinedistri; 

Embrafilme

TANGARELLA -  
A TANGA DE CRISTAL 1975 Lula Campello 

Torres

CIC - Cinema 
International 
Corporation

UMA MULATA PARA TODOS* 1975 Roberto 
Machado Cinedistri 

ARUÃ, NA TERRA DOS 
HOMENS MAUS 1976 E. G. Teixeira Central 

Distribuição

DESEJO SANGRENTO 1976 Nilo Machado Lepiane

OS DOCES BÁRBAROS 1977 Jom Tob Azulay I.C.B.

AS AVENTURAS DE 
ROBSON CRUSOÉ 1978 Mozael Silveira J. B. Tanko Filmes

CHUMBO QUENTE * 1978 Clery Cunha Cinedistri/Topázio

DELÍRIOS DE UM ANORMAL 1978 José Maria 
Marins

de Distribuição 
de Filmes 

Cinematográficos 
Ltda

IRACEMA - A VIRGEM  
DOS LÁBIOS DE MEL 1979 Carlos Coimbra Embrafilme

LIBERDADE SEXUAL (VOCÊ 
DARIA ESTE DIREITO À 

SUA MULHER?) *
1979 Wilson 

Rodrigues Art Films

UMA CAMA PARA TRÊS 1979 Geraldo 
Gonzaga

Roma Filmes/
Produfilmes

A FEBRE DO SEXO 1980   R. S. Prado

A VIRGEM E O BEM 
DOTADO 1980 Edward Freund

Grupo 
Internacional 

Cinematrográfico/
Paris Filmes
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AS PRISIONEIRAS DA  
ILHA DO DIABO * 1980 Agenor Alves Art Filmes; Urânio 

Filmes LTDA

O REI E OS TRAPALHÕES 1980 Adriano Stuart U.C.B.

A ILHA DO AMOR 1981 Zygmunt 
Sulistrowski Cobra Filmes/U.C.B.

AMOR, PALAVRA 
PROSTITUTA 1981 Carlos 

Reichenbach

Brasil Internacional 
Cinematográfica 

LTDA

AS INTIMIDADES  
DE DUAS MULHERES 

(VERA E HELENA)
1981 Mozael Silveira

Grupo 
Internacional 

Cinematrográfico 

AS PROSTITUTAS  
DO DR. ALBERTO 1981 Alfredo 

Sternheim Paris Filmes

ASA BRANCA - UM SONHO 
BRASILEIRO 1981 Djalma 

Limongi Batista Embrafilme

CHAPEUZINHO 
VERMELHO* 1981 Marcelo Motta Art Filmes

DELÍRIOS ERÓTICOS 
(GRITOS E GEMIDOS/

AMOR POR TELEPATIA/
RESSURREIÇÃO)

1981
W.A. Kopezky/

John Doo/Peter 
Raks

B.I.C.;  U.C.B./Marte 
Filmes

EVA O PRINCÍPIO DO SEXO 1981 José Carlos 
Barbosa E. C. Marte Filmes

MENINO DO RIO 1981 Antonio 
Calmon Embrafilme

O CASSINO DAS BACANAIS 1981 Ary Fernandes Ouro Nacional/Art 
Filmes

O MUNDO MÁGICO  
DOS TRAPALHÕES 1981 Silvio Tendler U.C.B./Haway/

Embrafilme

OS SALTIMBANCOS 
TRAPALHÕES 1981 J. B. Tanko Embrafilme

A NOITE DAS TARAS № 2 * 1982 Ody Fraga, 
Claudio Portioli  

BANQUETE DE TARAS 1982 Carlos Alberto 
Almeida W. C. Filmes
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BEIJO NA BOCA 1982 Paulo Sergio 
Almeida Embrafilme

O CASTELO DAS TARAS 1982 Julius 
Belvedere

Art Filmes/Ouro 
Nacional

O INSACIÁVEL DESEJO (1) 1982 Alfredo 
Sternheim

Art Filmes/Ouro 
Nacional

O SEGREDO DA MÚMIA 1982 Ivan Cardoso Embrafilme

OS VAGABUNDOS 
TRAPALHÕES 1982 J. B. Tanko U.C.B./Haway/

Embrafilme

PRÁ FRENTE BRASIL 1982 Roberto Farias Ipanema Filmes/
Embrafilme

TESSA, A GATA 1982 John Herbert U.C.B./W. V. Filmes/
Atlântida/Condor

A PRINCESA E O ROBÔ 1983 Maurício de 
Souza Embrafilme

ÁGUIA NA CABEÇA 1983 Paulo Thiago Embrafilme

AS TARAS DAS 7 
AVENTUREIRAS 1983 Custódio 

Gomes Alpha

ATRAPALHANDO A SUATE 1983 Dedé Santana/ 
Vitor Lustosa

U.C.B./Ouro 
Nacional

BAR ESPERANÇA - O 
ÚLTIMO QUE FECHA 1983 Hugo Carvana Embrafilme

CORPO E ALMA DE 
MULHER * 1983 David Cardoso  

DE TODAS AS MANEIRAS * 1983 Mário Lúcio/ 
Marcelo Motta Urânio Filmes LTDA

ELAS SÓ TRANSAM NO 
DISCO 1983 Ary Fernandes Ouro Nacional 

Filmes

FUSCÃO PRETO 1983 Jeremias 
Moreira Filho U.C.B.

MASSAGEM FOR MEN 1983 José Adalto 
Cardoso

Brasil Internacional 
Cinematográfica 

LTDA
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O TRAPALHÃO  
NA ARCA DE NOÉ 1983 Antonio Rangel Embrafilme

PERDOA-ME POR ME 
TRAÍRES 1983 Braz Chediak Condor/Embrafilme

A DOUTORA É BOA PACAS 1984 Pio Zamuner/
Toni Rabatoni

Art Filmes/Ouro 
Nacional

A FILHA DOS TRAPALHÕES 1984 Dedé Santana Embrafilme

ERÓTICA: A FÊMEA 
SENSUAL 1984 Ody Fraga Maspe Filmes

MEMÓRIAS DO CÁRCERE * 1984 Nelson Pereira 
dos Santos Embrafilme

O DESEJO DA MULHER 
AMADA 1984 Milton Alencar 

Jr.
Art Filmes/Ouro 

Nacional

O FILHO ADOTIVO 1984 Deni Cavalcanti Madial Filmes/
Embrafilme

OS TRAPALHÕES E O 
MÁGICO DE ORÓZ 1984 Dedé Santana/

Vitor Lustosa Embrafilme

OU DÁ… OU DESCE 1984 José Vedovato Helena 
Filmes/U.C.B.

SEXO A DOMICÍLIO 1984 Norberto 
Ramalho

Ouro Nacional/Art 
Filmes

VOLÚPIA DE MULHER 1984 John Doo Luna Filmes/                
Maspe Filmes

AREIAS ESCALDANTES - 
CARAVANA DO DELÍRIO 1985 Francisco de 

Paula Ouro Nacional

AVAETÉ - SEMENTE DA 
VINGANÇA 1985 Zelito Viana Embrafilme

OS TRAPALHÕES NO  
RABO DO COMETA * 1985 Dedé Santana Embrafilme

OS TRAPALHÕES NO 
REINO DA FANTASIA 1985 Dedé Santana Embrafilme

PEDRO MICO - UMA LIÇÃO 
DE MALANDRAGEM 1985 Ipojuca Pontes Embrafilme
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SEM VASELINA 1985 José Miziara
U.C.B./Brasil 
Internacional 

Cinematográfica

TESÃO - NINFETAS 
DELICIOSAS 1985 Vitor Triunfo Helena Filmes

A HORA DO MEDO 1986 Francisco 
Cavalcanti Unidos Filmes

ANJOS DO ARRABALDE:  
AS PROFESSORAS 1986 Carlos 

Reichenbach Embrafilme

BRASA ADORMECIDA 1986 Djalma 
Limongi Batista Embrafilme

OS DELÍRIOS DE MARILYN* 1986 Carlos 
Nascimento

N. Produções 
Cinematográficas

BANANA SPLIT 1987 Paulo Sergio 
Almeida Embrafilme

VERA 1987 Sérgio Toledo Embrafilme

O DIABO NA CAMA 1988
Michele 
Massimo 
Tarantini

Ouro Nacional

OS HERÓIS TRAPALHÕES - 
UMA AVENTURA NA SELVA 1988 José Alvarenga 

Jr.
Art Filmes/Ouro 

Nacional

OS HERÓIS TRAPALHÕES: 
UMA AVENTURA NA SELVA 

*
1988 José Alvarenga 

Jr. Art Filmes 

ROMANCE DA EMPREGADA 1988 Bruno Barreto Embrafilme

A PRINCESA XUXA E OS 
TRAPALHÕES 1989 José Alvarenga 

Jr.
Art Filmes/

Columbia Pictures

FACA DE DOIS GUMES 1989 Murilo Salles Embrafilme

FOFÃO - A NAVE SEM 
RUMO 1989 Adriano Stuart Ouro Nacional

FOFÃO - A NAVE  
SEM RUMO 1989 Adriano Stuart Ouro Nacional

OS TRAPALHÕES NA 
TERRA DOS MONSTROS 1989 Flávio 

Migliaccio Embrafilme
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LUA DE CRISTAL 1990 Tizuka 
Yamasaki

Art Filmes/
Columbia Pictures

O MISTÉRIO DE ROBIN 
HOOD 1990 José Alvarenga 

Jr.
Art Filmes/

Columbia Pictures

A ARTE DE FAZER O AMOR 
(DING… DONG)   Siggi Götz  

AS DUAS BOCAS DE 
ENRICA *     E. C. Marte Filmes

COISAS ERÓTICAS   L. Calicchio e        
Rafaelle Rossi  

COISAS ERÓTICAS 2   Rafaelle Rossi  

EMANUELLE NEGRA   Luigi Scattini  

O SEXO MANÍACO   Carlos Imperial  

OS ANJOS DO SEXO   Levi Salgado Art Filmes/Ouro 
Filmes
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Catalogação doS CaRtazES EStRaNgEiRoS

TÍTULO BRASILEIRO TÍTULO ORIGINAL ANO DIREÇÃO

OUT OF THE PAST * OUT OF THE PAST 1947 Jacques Tourneur

PISTOLEIRO NEGRO * BLACKJACK KETCHUM, 
DESPERADO 1956 Earl Bellamy

LÁBIOS SELADOS * TOP SECRET AFFAIR 1957 H. C. Porter

A MORTE TEM  
SEU PREÇO *

THE NAKED  
AND THE DEAD 1958 Raoul Walsh

TARZAN * TARZAN  
AND THE TRAPPERS 1958 Charles F. Haas, 

Sandy Howard

OCEAN’S 11 * OCEAN’S 11 1960 Lewis Milestone

MACISTE CONTRA  
OS CICLOPES

MACISTE NELLA  
TERRA DEI CICLOPI 1961 Antonio Leonviola

O REI DOS REIS KING OF THE KINGS 1961 Nicholas Ray

NEVADA SMITH NEVADA SMITH 1966 Henry Hathaway

UM XERIFE TODO  
DE OURO *

UNO SCERIFFO  
TUTTO D’ORO 1966  Osvaldo Civirani

UMA MULHER,  
DOIS HOMENS *

SO MUCH NAKED 
TENDERNESS/SO VIEL 
NACKTE ZÄRTLICHKEIT

1968 Günter Hendel

O SEGREDO DO 
CASTELO GUNS IN THE HEATHER 1969 Robert Butler

OS SETE COMANDOS 
DO INFERNO*

HELL COMMANDOS / 
COMANDO AO INFIERNO 1969 José Luis Merino

Z Z 1969 Costa Gavras

A MULHER ANTES E 
DEPOIS DO AMOR

NATHALIE APRÈS 
L’AMOUR 1970 Boris Szulzinger

O FAROL DO FIM DO 
MUNDO *

THE LIGHT AT THE EDGE 
OF THE WORLD 1971 Kevin Billington
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O HOMEM E O 
MENINO MAN AND BOY 1971 E. W. Swackhamer

SOL VERMELHO SOLEIL ROUGE 1971 Terence Young

EXPRESSO PARA 
BORDEAUX UN FLIC 1972 Jean-Pierre 

Melville

O SAMURAI ERÓTICO GOYÔKIBA 1972 Kenji Misumi

OS 4 MAGNÍFICOS 
PISTOLEIROS LO CHIAMAVANO VERITÀ 1972 Luigi Perlelli

OS CONTOS DE 
CANTERBURY

I RACCONTI DI 
CANTERBURY 1972 Pier Paolo Pasolini

PIRATAS DA ILHA DO 
TESOURO TREASURE ISLAND 1972 John Hough

BANZÉ NO OESTE BLAZING SADDLES 1974 Mel Brooks

O EROTISTA * IL TRAFFICONE 1974 Bruno Corbucci

O FIM DO MUNDO 
SEGUNDO 

NOSTRADAMUS

NOSUTORADAMUSU NO 
DAIYOGEN 1974 Toshio Masuda

A MULHER E… LA 
BÊTE¹   1975 Walerian 

Borowczyk

AS FÊMEAS DO 
GOLDEN SALOON

LES FILLES DU  
GOLDEN SALOON 1975 Willian Russel

O PISTOLEIRO E OS 
BÁRBAROS GET MEAN 1975 Ferdinando Baldi

OS 4 DO APOCALIPSE I QUATTRO 
DELL’APOCALISSE 1975 Lucio Fulci

TOMMY: O FILME TOMMY 1975 Ken Russell

A ÚLTIMA LOUCURA 
DE MEL BROOKS SILENT MOVIE 1976 Mel Brooks

AQUELAS 
ESTRANHAS 
OCASIÕES

QUELLE STRANE 
OCCASIONI 1976 Luigi Magni
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DEU A LOUCA NO 
OESTE / NO OESTE 

MUITO LOUCO

THE GREAT SCOUT & 
CATHOUSE THURSDAY 1976 Don Taylor

NAS GARRAS DE 
SHAOLIN THE SHAOLIN AVENGERS 1976 Chang Chen

O IMPÉRIO DOS 
SENTIDOS AI NO KORÎDA 1976 Nagisa Oshima

PÂNICO EM 
MUNIQUE 21 HOURS AT MUNICH 1976 William A. Graham

A DISPUTA DOS 
SEXOS * SEMI-TOUGH 1977 Michael Ritchie

A NUDEZ AZUL - O 
PORNO FILME BLUE NUDE 1977 Luigi Scattini

BRUTOS, SELVAGENS 
E SANGUINÁRIOS THE GREAT GUNDOWN 1977 Paul Hunt

COMPLÔ EM 
NOVEMBRO THE NOVEMBER PLAN 1977 Don Medford

O FUSCA 
ENAMORADO *

HERBIE GOES TO MONTE 
CARLO 1977 Vincent McEveety

SADISMO NO  
CAMPO DE 

CONCENTRAÇÃO 119

K.Z.9: LAGER DI 
STERMINIO 1977 Bruno Mattei

SANDOKAN: O TIGRE 
DA MALÁSIA

LA TIGRE È ANCORA 
VIVA: SANDOKAN ALLA 

RISCOSSA
1977 Sergio Sollima

A COLEGIAL  
(QUE LEVOU PAU)

LA LICEALE NELLA  
CLASSE DEI RIPETENTI 1978 Mariano Laurenti

A GAIOLA DAS 
LOUCAS * LA CAGE AUX FOLLES 1978 Edouard Molinaro

AS FACES DA MORTE * FACES OF DEATH 1978 Conan Le Cilaire

BRUCE & SHAOLIN 
CONTRA O IMPÉRIO 
DOS MAL-FEITORES *

RETURN OF FIST  
OF FURY/ ZHONG  
LIE KING WU MEN

1978  Joseph Velasco
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COM A CORDA NO 
PESCOÇO GOIN’ SOUTH 1978 Jack Nicholson

DOIDO PARA 
BRIGAR… LOUCO 

PARA AMAR…

EVERY WHICH WAY  
BUT LOOSE 1978 James Fargo

HALLOWEEN - A 
NOITE DO TERROR HALLOWEEN 1978 John Carpenter

HOOPER: O HOMEM 
DAS MIL FACES HOOPER 1978 Hal Needham

O CÍRCULO DE FERRO CIRCLE OF IRON 1978 Richard Moore

O PRIMEIRO ASSALTO 
DE TREM

THE GREAT TRAIN 
ROBBERY 1978 Michael Crichton

OS ASSASSINOS DO 
RAIO AZUL BLUE SUNSHINE 1978 Jeff Lieberman

PAR OU ÍMPAR PARI E DISPARI / ODDS 
AND EVENS 1978 Sérgio Corbucci

RAÍZES DA AMBIÇÃO COMES A HORSEMAN 1978 Alan J. Pakula

A CIDADE DO 
HORROR THE AMITYVILLE HORROR 1979 Stuart Rosemberg

A VOLTA DOS 
SELVAGENS CÃES DE 

GUARDA
ESCAPE TO ATHENA 1979 George P. 

Cosmatos

ACDC: DEIXA O ROCK 
ROLAR LET THERE BE ROCK 1979 Eric Dionysius/Eric 

Mistler

ALCATRAZ: FUGA 
IMPOSSÍVEL ESCAPE FROM ALCATRAZ 1979 Don Siegel

CROCODILO: A FERA 
ASSASSINA

IL FIUME DEL GRANDE 
CAIMANO / THE GREAT 

ALLIGATOR
1979 Sergio Martino

MULHER NOTA 10 10 1979 Blake Edwards

OS 7 FANTÁSTICOS THE FANTASTIC SEVEN 1979 John Peyser
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OS TRÊS 
SUPER-TIRAS HOT STUFF 1979 Dom DeLuise

PASSAGEIROS 
EM PERIGO / 

PASSAGEIROS DO 
INFERNO

THE PASSAGE 1979 J. Lee Thompson

RESGATE SUICIDA NORTH SEA HIJACK 1979  Andrew V. 
McLaglen

A ILHA * THE ISLAND 1980 Michael Ritchie

A MULHER ANTES E 
DEPOIS DO AMOR*

NATHALIE APRÈS 
L’AMOUR 1980 Michael B. Sanders

A RECRUTA 
BENJAMIM PRIVATE BENJAMIM 1980 Howard Zieff

CANIBAL 
HOLOCAUSTO * CANNIBAL HOLOCAUST 1980 Ruggero Deodato

LA CICALA LA CICALA 1980 Alberto Lattuada

MERCENÁRIOS DAS 
GALÁXIAS

BATTLE BEYOND THE 
STARS 1980 Jimmy T. Murakami

NOVAS DIABRURAS 
DO FUSCA * HERBIE GOES BANANAS 1980 Vincent McEveety

O DESAFIO DO TIGRE THE CHALLENGE OF THE 
TIGER 1980 Bruce Le

O DESTINO MUDOU 
SUA VIDA COAL MINER’S DAUGHTER 1980 Michael Apted

O DIABÓLICO DR. FU 
MANCHU

THE FIENDISH PLOT  
OF DR. FU MANCHU 1980 Piers Haggard

O NAVIO ASSASSINO * DEATHSHIP 1980 Alvin Rakoff

SUPERMAN II: 
A AVENTURA 
CONTINUA *

SUPERMAN II 1980 Richard Lester

VIAGENS 
ALUCINANTES ALTERED STATES 1980 Ken Russell
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41ª DP. INFERNO NO 
BRONX

FORT APACHE, THE 
BRONX 1981 Daniel Petrie

A MULHER DO 
TENENTE FRANCÊS

THE FRENCH 
LIEUTENANT’S WOMAN 1981 Karel Reisz

AMOR SEM FIM * ENDLESS LOVE 1981 Franco Zeffirelli

ARTHUR, O 
MILIONÁRIO 

SEDUTOR
ARTHUR 1981 Steve Gordon

BELMONDO - O 
PROFISSIONAL LE PROFISSIONEL 1981 Georges Lautner

CAVALEIROS DE AÇO KNIGHTRIDERS 1981 George E. Romero 

ELVIS, O ÍDOLO 
IMORTAL THIS IS ELVIS 1981 Andrew Solt/

Malcolm Leo

FELIZ ANIVERSÁRIO 
PARA MIM HAPPY BIRTHDAY TO ME 1981 J. Lee Thompson

MENSAGENS DE 
SATANÁS EVILSPEAK 1981 Eric Weston

MULHER EM FÚRIA FIRECRACKER / NAKED 
FIST 1981 Cirio H. Santiago

NUM LAGO 
DOURADO ON GOLDEN POND 1981 Mark Rydell

O HOMEM DAS 
CAVERNAS CAVEMAN 1981 Carl Gottlieb

O TEMPLO MARCIAL 
DE SHAOLIN WU GUAN 1981 Chia-Liang Liu

PAQUERA E 
CURTIÇÃO SHIFSHUF NAIM 1981 Boaz Davidson

TRAGÉDIA DE UM 
HOMEM RIDÍCULO

LA TRAGEDIA DI UN 
UOMO RIDICOLO 1981 Bernardo 

Bertolucci

UM TIRO NA NOITE BLOW OUT 1981 Brian De Palma

AMIGOS MUITO 
ÍNTIMOS BEST FRIENDS 1982 Norman Jewison
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CLÍNICA ERÓTICA SEXCLINIC 1982 Eberhard 
Schroeder

COMEÇAR DE NOVO VOLVER A EMPEZAR 1982 José Luiz Garci

MEU ADORÁVEL 
FANTASMA KISS ME GOODBYE 1982 Robert Mulligan

MONSENHOR MONSIGNOR 1982 Frank Perry

O CLÃ DOS SEIS SIX PACK 1982 Daniel Petrie

O VEREDICTO THE VEREDICT 1982 Sidney Lumet

SONHOS ERÓTICOS 
NUMA NOITE DE 

VERÃO

A MIDSUMMER NIGHT’S 
SEX COMEDY 1982 Woody Allen

CAÇADOR DO 
ESPAÇO: AVENTURAS 
NA ZONA PROIBIDA

SPACEHUNTER: 
ADVENTURES IN THE 

FORBIDDEN ZONE
1983 Lamont Johnson

COM AMOR E 
TERNURA * TABLE FOR FIVE 1983 Robert Lieberman

EMBALOS A DOIS TWO OF A KIND 1983 John Herzfeld

KRULL KRULL 1983 Peter Yates

MCQUADE, O LOBO 
SOLITÁRIO LONE WOLF MCQUADE 1983 Steve Carver

NO LIMITE DA 
REALIDADE

THE TWILIGHT ZONE: THE 
MOVIE 1983 Steven Spielberg 

(?)

OS NOVOS 
BÁRBAROS * IL NUOVI BARBARI 1983 Enzo G. Castellari

PORKY’S 2: O DIA 
SEGUINTE PORKY’S II: THE NEXT DAY 1983 Bob Clark

PROJETO CHINA “A” GAI WAK / PROJECT ‘A’ 1983 Jackie Chan

SEDE DE TRIUNFO TOUGH ENOUGH 1983 Richard O. 
Fleishcher
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THUNDER: UM 
HOMEM CHAMADO 

TROVÃO *
THUNDER 1983 Larry Lundman

A GUERREIRA DE 
INDIANA JONES

YELLOW HAIR AND  
THE FORTRESS OF GOLD 1984 Matt Cimber

A HISTÓRIA DE UM 
SOLDADO A SOLDIER’S STORY 1984 Norman Jewison

ERA UMA VEZ NA 
AMÉRICA

ONCE UPON A TIME  
IN AMERICA 1984 Sergio Leone

GOSTO DE SANGUE BLOOD SIMPLE 1984 Joel Coen

GREYSTOKE: A 
LENDA DE TARZAN,  

O REI DA SELVA

GREYSTOKE: THE LEGEND 
OF TARZAN, LORD OF 

APES
1984 Hugh Hudson

MEU PAI, ETERNO 
AMIGO HARRY & SON 1984 Paul Newman

OS GRITOS DO 
SILÊNCIO * THE KILLING FIELDS 1984 Roland Joffé

RHINESTONE: UM 
BRILHO NA NOITE RHINESTONE 1984 Bob Clark

UM HOMEM FORA  
DE SÉRIE THE NATURAL 1984 Barry Levinson

HOMENS MÄNNER… 1985 Doris Dörrie

JOEY: FAZENDO 
CONTATO JOEY 1985 Roland Emmerich

OS GOONIES THE GOONIES 1985 Richard Donner

PERFEIÇÃO PERFECT 1985 James Bridges

RAMBO II - A MISSÃO RAMBO/FIRST  
BLOOD PART II 1985 George P. 

Cosmatos

SILVERADO SILVERADO 1985 Lawrence Kasdan

A ENCRUZILHADA CROSSROADS 1986 Walter Hill
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A MALDIÇÃO DE 
SAMANTHA DEADLY FRIEND 1986 Wes Craven

A VENEZIANA LA VENEXIANA 1986 Mauro Bolognini

A VINGANÇA DE  
1 PREDADOR * AVENGING FORCE 1986 Sam Firstenberg

ÁGUIA DE AÇO IRON EAGLE 1986 Sidney J. Furie

BIG EASY: ACERTO  
DE CONTAS THE BIG EASY 1986 Jim McBride

KARATE KID II - A 
HORA DA VERDADE 

CONTINUA
THE KARATE KID - PART II 1986 John G. Avildsen

LOUCADEMIA DE 
POLÍCIA 3: E VOLTA 
AO  TREINAMENTO

POLICY ACADEMY 3:  
BACK IN TRAINING 1986 Jerry Paris

LUA NEGRA, O  
SUPER CARRO BLACK MOON RISING 1986 Harley Cokeliss

MANSÃO DA MORTE SORORITY HOUSE 
MASSACRE 1986 Carol Frank

NENHUM PASSO  
EM FALSO * 52 PICK-UP 1986 John 

Frankenheimer

O EXTERMINADOR 
IMPLACÁVEL WANTED: DEAD OR ALIVE 1986 Gary Sherman

PEGGY SUE - O 
PASSADO A ESPERA PEGGY SUE GOT MARRIED 1986 Francis F. Coppola

PESADELO 
SILENCIOSO QUIET COOL 1986 Clay Borris

RESPOSTA ARMADA ARMED RESPONSE 1986 Fred Olen Ray

SINDICATO DA 
VIOLÊNCIA ACT OF VENGEANCE 1986 John Mackenzie

STALLONE: COBRA, O 
BRAÇO FORTE DA LEI COBRA 1986 George P. 

Cosmatos
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TRANSFORMERS: O 
FILME

THE TRANSFORMERS: 
THE MOVIE 1986 Nelson Shin

A GUARDIÃ DA 
LÂMPADA MALDITA THE OUTING / THE LAMP 1987 Tom Daley

A PRINCESA 
PROMETIDA THE PRINCESS BRIDE 1987 Rob Reiner

APACHE BRANCO WHITE APACHE [BIANCO 
APACHE, 1987?] 1987 Vincent Dawn

BENJI: O 
PERSEGUIDO THE HUNTED 1987 Joe Camp

COMANDOS DO 
ASFALTO THREE KINDS OF HEAT 1987 Leslie Stevens

CYCLONE - A MÁQUINA 
FANTÁSTICA * CYCLONE 1987 Fred Olen Ray

FALCÃO: O CAMPEÃO 
DOS CAMPEÕES * OVER THE TOP 1987 Menahem Golan

FUGINDO DA MORTE OFELAS / PATHFINDER 1987 Nils Gaup

MEU DOCE VAMPIRO I WAS A TEENAGE 
VAMPIRE 1987 Jimmy Huston

NUNCA TE VI… 
SEMPRE TE AMEI 84 CHARING CROSS ROAD 1987 David Hugh Jones

OLHA QUEM  
ESTÁ FALANDO LOOK WHO’S TALKING 1987 Amy Heckerling

UMA NOITE DE 
AVENTURAS A NIGHT ON THE TOWN 1987 Chris Columbus

1999: O 
SOBREVIVENTE DO 

FIM DO MUNDO
SURVIVOR 1988 Michael 

Shackleton

A ARMADILHA DE 
VÊNUS DIE VENUSFALLE 1988 Robert Van 

Ackeren

ARTHUR 2 - O 
MILIONÁRIO 
ARRUINADO

ARTHUR 2: ON  
THE ROCKS 1988 Bud Yorkin
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BRADDOCK III - O 
RESGATE

BRADDOCK: MISSING  
IN ACTION III 1988 Aaron Norris

CHOQUE MORTAL PULSE 1988 Paul Golding

COCKTAIL COCKTAIL 1988 Roger Donaldson

COMPLÔ CONTRA A 
LIBERDADE TO KILL A PRIEST 1988 Agnieszka Holland

CONSPIRAÇÃO 
TEQUILA TEQUILA SUNRISE 1988 Robert Towne

DIRTY HARRY NA 
LISTA NEGRA THE DEAD POOL 1988 Buddy von Horn

DURO DE MATAR DIE HARD 1988 John McTiernan

ELES VIVEM THEY LIVE 1988 John Carpenter

IMENSIDÃO AZUL THE BIG BLUE 1988 Luc Besson

INFERNO VERMELHO RED HEART 1988 Walter Hill

LOUCADEMIA DE 
POLÍCIA 5: MISSÃO 

MIAMI BEACH

POLICE ACADEMY 5: 
ASSIGNMENT: MIAMI 

BEACH
1988 Alan Myerson

MINHA NOIVA É UMA 
EXTRATERRESTRE

MY STEPMOTHER  
IS AN ALIEN 1988 Richard Benjamin

MORTO AO CHEGAR * D.O.A. 1988 Annabel Jankel, 
Rocky Morton

O JOVEM EINSTEIN YOUNG EINSTEIN 1988 Yahoo Serious

O LIMITE DO TERROR WATCHERS 1988 Jon Hess

O PREÇO DO 
DESAFIO STAND AND DELIVER 1988 Ramon Menéndez

O RESGATE THE RESCUE 1988 Fernand Fairfax

PALCO DAS ILUSÕES PUNCHLINE 1988 David Stelzer

SONHOS MACABROS BAD DREAMS 1988 Andrew Fleming
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THUNDER 3 - O 
HOMEM TROVÃO THUNDER III 1988 Larry Lundman

UMA CILADA PARA 
ROGER RABBIT

WHO FRAMED ROGER 
RABBIT 1988 Robert Zemeckis

ABISMO DO TERROR DEEPSTAR SIX 1989 Sean Cunningham

BATMAN * BATMAN 1989 Tim Burton

CRIMES E PECADOS CRIMES AND 
MISDEMEANORS 1989 Woody Allen

DEATHSTALKER: 
O GUERREIRO 
INVENCÍVEL

DEATHSTALKER 1989 John Watson

DESAFIO TOTAL NO HOLDS BARRED 1989 Thomas J. Wright

GRINGO VELHO OLD GRINGO 1989 Luis Puenzo

JUSTIÇA CORRUPTA TRUE BELIEVER 1989 Joseph Ruben

MUITO MAIS QUE  
UM CRIME MUSIC BOX 1989 Costa-Gavras

NEGÓCIOS DE 
FAMÍLIA FAMILY BUSINESS 1989 Sidney Lumet

O CÉU SE ENGANOU CHANCES ARE 1989 Emile Ardolino

O SEGREDO DO 
ABISMO THE ABYSS 1989 James Cameron

ORQUÍDEA 
SELVAGEM WILD ORCHID 1989 Zalman King

SEXO, MENTIRAS  
E VIDEOTAPE SEX, LIES AND VIDEOTAPE 1989 Steven Soderbergh

TEMPO DE GLÓRIA GLORY 1989 Edward Zwick

TERROR A BORDO DEAD CALM 1989 Philip Noyce

UM ROSTO SEM 
PASSADO JOHNNY HANDSOME 1989 Walter Hill
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A CASA MALUCA MADHOUSE 1990 Tom Ropelewski

AIR AMERICA 
- LOUCOS PELO 

PERIGO
AIR AMERICA 1990 Roger 

Spottiswoode

AS MONTANHAS  
DA LUA MONTAINS OF THE MOON 1990 Bob Rafelson

COMANDO 
IMBATÍVEL NAVY SEALS 1990 Lewis Teague

ESTAÇÃO 44: O 
REFÚGIO DOS 

EXTERMINADORES
MOON 44 1990 Roland Emmerich

GREMLINS 2: A  
NOVA GERAÇÃO

GREMLINS 2: THE  
NEW BATCH 1990 Joe Dante

MINHA MÃE É UMA 
SEREIA MERMAIDS 1990 Richard Benjamin

OLHA QUEM ESTÁ 
FALANDO, TAMBÉM

LOOK WHO’S TALKING 
TOO 1990 Amy Heckerling

ROBOCOP 2 ROBOCOP 2 1990 Irvin Kershner

TE AMAREI ATÉ  
TE MATAR I LOVE YOU TO DEATH 1990 Lawrence Kasdan

AMIGOS, SEMPRE 
AMIGOS CITY SLICKERS 1991 Ron Underwood

BUGSY BUGSY 1991 Barry Levinson

FX2: ILUSÃO FATAL F/X2 1991 Richard Franklin

O PESCADOR  
DE ILUSÕES THE FISHER KING 1991 Terry Gilliam

PENSAMENTOS 
MORTAIS MORTAL THOUGHTS 1991 Alan Rudolph

RINGUE DE FOGO RING OF FIRE 1991 Richard W. 
Munchkin

ROBIN HOOD: O 
HERÓI DOS LADRÕES ROBIN HOOD 1991 John Irvin
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TUDO POR AMOR DYING YOUNG 1991 Joel Schumacher

GLADIADOR: O 
DESAFIO GLADIATOR 1992 Rowdy Herrington

A B… PROFUNDA DEEP ASS    

A MARATONA FINAL     Michael Mann

A ÚLTIMA 
EMBOSCADA LAST RAMPAGE   Casey Diamond

AFRICA ERÓTICA * EROTIC ADVENTURES / 
AFRIKA EROTIKA    

APACHE - 
HELICÓPTEROS 

INVENCÍVEIS
    David Green

AS ABERTURAS DO 
SEXO EXPLÍCITO     Troy Benny

AS PANTERAS 
ATACAM EM 
HONG-KONG

     

AS SACANAGENS  
DE CASANOVA      

ATRÁS DA PORTA 
VERDE BEHIND TE GREEN DOOR   Jim Mitchell

CALÍGULA - O 
IMPÉRIO DO SEXO  
E DA VIOLENCIA

    Lawrence Weber

COSTUMES SEXUAIS 
DOS ITALIANOS     Guido Gerrasio

ESSA LOUCA,  
LOUCA GENTE     Jamie Uys

KUNF FU E 
ACUPULTURA      

KUNG FU CONTRA 
O DEMÔNIO DO 
FUNDO DO MAR

EXORCISING SWORD    
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KUNG FU CONTRA OS 
DRAGÕES      

KUNG FU E A 
LEI CONTRA OS 
ASSASSINOS DO 

KARATÊ

THE DELIVERY   Tsuen Ta Chuen

KUNG FU E A 
LEI CONTRA OS 
ASSASSINOS DO 

KARATÊ

THE DELIVERY   Tsuen Ta Chuen

OLHOS DE TIGRE     Daniel 
Champagnon (?)

OS 4 MAGNÍFICOS THE FOUR MAGNIFICENT 
RASCALS   Dean Reed

OS HERÓIS      

PÂNICO NO ATLANTIC 
EXPRESS     Mark Robson

PRÁTICA SEXUAL COUNTRY LIFE    

PRISIONEIRAS DO 
SEXO NO CAMPO 

DE CONCENTRAÇÃO 
NAZISTA

IE DEPORTATE DELLA 
SEDZIONE SPECIALE 55   Rino di Silvestro

QUEM MANDA É  
A PATROA     Mario Lanfranchi

TARZAN NO CENTRO 
DA TERRA      

TRABALHANDO  
POR AMOR WORKSEX    
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QuANDo o CiNEmA ENCoNTrA  
A CiDADE: um CiNEmA AmBuLANTE 
CoNTEmPorÂNEo No iNTErior  
DE SANTA CATAriNA

De 23 de julho a 2 de agosto de 2014 nosso projeto participou com um 
Cinema Itinerante da Operação Rondon Grande Oeste da UDESC . O ob-
jetivo  foi promover o reencontro do cinema brasileiro com as cidades de 
Maravilha, Riqueza, Saltinho, Palmitos, Iraceminha, Sul Brasil, Flor do 
Sertão e Romelândia .

Quando saímos na madrugada do dia 23 de julho rumo ao grande oes-
te eu e mais 6 estudantes, não sabíamos o que nos esperava . Os cenários 
que planejamos eram mágicos e luminosos . . . mas nem de perto constru-
ímos com nossa imaginação os momentos que vivemos nestes 10 dias de 
viagem por 8 cidades, 10 sessões, e 501 pares de olhos brilhantes . Nós 
que estamos acostumados a frequentar salas de cineclubes esvaziadas para 
assistir a filmes brasileiros na capital, sonhamos em lotar salas efêmeras na 
fronteira sul .

A cada cidade os rituais de montagem do espaço se repetiam, porém 
renovando-se . A cada dia buscávamos um lugar diferente, menos parecido 
com uma sala de projeção, para que a transformação se tornasse mais sur-
preendente para o público . Éramos como um cinema circense: cancha de 
bocha vira cinema em poucas horas . Ofereciam-nos auditórios; nós pedía-
mos salões paroquiais . De preferência com paredes azuis desbotadas, para 
imitar o efeito que as gelatinas coloridas davam às projeções de cinema no 
início do século XX . Tela, um equipamento dispensável quando se tem pa-
redes com rachaduras, descascados, com passado, com história .

Enquanto metade da equipe erguia o espaço, outra metade saía para di-
vulgar o filme pela cidade . Os pontos fortes da divulgação eram as bodegas 
onde os velhos jogavam cartas . Aquelas mesinhas com círculos especial-
mente recortados para encaixar os copos e as garrafas de cerveja formavam 
toda uma arquitetura do carteado . 
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Passando pelas cidades, conversando com os moradores que encontrá-
vamos pelas ruas durante a procura do espaço e com nosso público, desco-
brimos vestígios da relação daquelas localidades com o cinema .

De todas as que visitamos, apenas duas cidades já contaram com uma 
sala de cinema em sua história . Um dos que descobrimos foi o Cine Apolo, 
de Palmitos, onde recentemente, no mesmo lugar, foi erguido o Edifício 
Apolo – com 10 andares, o maior da cidade . Outra sala foi encontrada 
na cidade de Maravilha, que na esquina da Avenida Araucária com a Rua 
Nindolfo Mattje apresentava o casarão de madeira do Cine Geremia . Uma 
quadra abaixo do terreno que hoje abriga um bar, encontramos a residência 
do antigo proprietário, Cleto Geremia . Ele conta que juntou dinheiro por 
6 anos como caminhoneiro para em 1967 abrir o cinema . Na sala cabiam 
400 pessoas acomodadas em cadeiras de madeira . “Depois da TV as pessoas 
querem sofá”, comentou Cleto na breve conversa que tivemos em frente à 
sua casa . A sala funcionou por 18 anos, e os filmes exibidos com maior su-
cesso de público foram os de Amácio Mazzaropi – também nosso campeão 
de bilheteria no Cinema Itinerante .

Assistindo aos filmes do Mazzaropi entende-se a chamada “magia do 
cinema” . Como pode, passados 40 anos, Mazzaropi ainda lotar salas, fazer 
brilhar uma família de olhos e brotar anacrônicas gargalhadas? O Carlitos 
brasileiro, o cineasta das platéias, traz através de seus contos do Vale do 
Paraíba o universal da vida interiorana no Brasil . Traz a contradição e as de-
sigualdades da formação social brasileira através de suas comédias ingênuas 
e melancólicas . 

Jéca Tatú, de 1959, é uma obra que faz o público passar das risadas solu-
çantes às lágrimas de uma cena à outra . A sequência em que canta “Fogo no 
Rancho” sobre seu carro de boi é de uma beleza profunda: “Nem saudade 
no peito, eu daqui vou levar . Botei o meu boi no carro e não tive nada pra 
carregar” . 
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Hoje em dia, esta população precisa deslocar-se para Chapecó ou São 
Miguel do Oeste para frequentar um cinema . E não é mais para ver os fil-
mes do Mazzaropi ou dos Trapalhões . No máximo uma comédia global . 
“Cinema, só em Chapecó . Mas a gente não vai porque tem televisão”, disse-
nos uma senhora em Ilha Redonda, Palmitos . 

A forma de contato deste povo com o cinema acontecia, até os anos 
1980, quando a televisão se popularizou no interior do estado, através dos 
cinemas ambulantes . Na comunidade de Cambucica, interior de Riqueza, 
nos contaram que o ambulante passou uma ou duas vezes nos anos 1970, 
com o filme Menino da Porteira, de Teixeirinha . Mazzaropi, Teixeirinha e os 
Trabalhões eram os reis dos ambulantes . E os melhores lugares para assistir 
os filmes eram as copas das árvores .

Outras comunidades nunca haviam tido uma experiência parecida, 
como nos declararam em Linha Marafon, interior do município de Saltinho: 
“Isso para nós é uma novidade” .

Novidade ou rememoração, foi uma experiência incrível! E nem preci-
sou de tapete vermelho . No meio da sessão realizada em Flor do Sertão, toca 
um celular . O senhor atende e diz: “Agora não posso falar, estou no cinema” . 
De uma forma mambembe e cigana sentimos que nossa missão havia sido 
cumprida . 

Hoje estamos distantes daquele público, mas esperamos que por algum 
tempo, no meio da lida com os animais ou na plantação, parem por alguns 
segundos seu trabalho, olhem para o horizonte, e lembrem de algum trecho 
do filme que assistiram neste inverno .
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