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1. TÍTULO 

Arquitetura Art Déco em Cinemas Nacionais 

2. RESUMO 

O cinema surgiu no final do século XIX e, com ele, a necessidade de uma arquitetura que 

se adequasse ao que representava, formal e espacialmente, como expressão estética de uma 

época. Isto fez aparecerem as primeiras salas de exibição, que nasceram a partir de teatros e 

outras casas de espetáculo existentes tanto na Europa como nos EUA. A arquitetura de cinemas 

somente pôde ganhar autonomia como tipologia espacial a partir do racionalismo moderno; 

corrente de pensamento que, na primeira metade do século XX, defendia a correlação direta entre 

as formas arquitetônicas – geralmente, baseadas na geometria, economia e lógica extremas – e a 

funcionalidade dos espaços segundo parâmetros técnicos. Especial destaque tiveram os cinemas 

que, entre as décadas de 1920 e 1940, adotaram o Art Déco como linguagem estética, a qual 

atendia as exigências da “sétima arte” e, ao mesmo tempo, procurava unir valores artísticos 

tradicionais à modernidade representada pelas vanguardas. Este estilo, que se mostrava ainda 

decorativo e inspirado por elementos do passado, permitia a adequação tecnológica e espacial 

necessárias àquele programa, sem promover rupturas radicais.  

Esta pesquisa de iniciação tecnológica faz parte do projeto intitulado “Arquitetura de 

Cinemas: Concepção de Recurso Midiático para o Projeto de Espaços Arquitetônicos 

Cinematográficos” e tem como principal intuito realizar a seleção, descrição e análise de 

exemplares de salas de cinema Art Déco executadas no Brasil, de modo a fornecer subsídios à 

proposta de um CD-ROM/site eletrônico sobre o assunto a serem disponibilizados para consulta 

pública à conclusão do trabalho. Como estratégia de pesquisa, cujo cunho é essencialmente 

descritivo-exploratório, fez-se a coleta e seleção de informações web e bibliográficas, além da 

consulta a acervos, entrevistas e documentação gráfica de 03 (três) exemplares situados em 

cidades distintas – Cine Pathé (Rio de Janeiro RJ), Cine Bandeirantes (São Paulo SP) e Cine Luz 

(Curitiba PR) –, os quais constituíram os estudos de caso.  

Como conclusão, percebeu-se que foi uma característica que distinguiu o Art Déco no país 

a adoção de referências marajoaras, tais como: motivos decorativos geométricos, altos e baixos-

relevos, estatuária e nomenclatura de inspiração indígena, entre outros. Por fim, repetiram-se os 

elementos básicos do estilo, em nível internacional, a saber: simetria, simplificação volumétrica, 

marcação de prumadas, decoração superficial e emprego de escalonamentos, molduras, frisos e 

sulcos. 

Palavras-chave:  

Arquitetura, Cinema, Art Déco. 
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3. OBJETIVOS 

Esta proposta de iniciação científica e tecnológica visa enfocar a arquitetura de cinemas, 

pesquisando suas bases históricas e etapas de desenvolvimento, de modo a dar subsídios para a 

concepção de recurso midiático, no formato de CD-ROM, além do desenvolvimento de ambiente 

virtual (site eletrônico), sobre arquitetura de cinemas, reunindo dados históricos, linguagens 

arquitetônicas, complementações técnicas e diretrizes para o projeto de espaços 

cinematográficos.  

De modo específico, tem como objetivo fazer uma pesquisa web e bibliográfica sobre a 

arquitetura Art Déco e seu emprego em salas de cinema no Brasil, especialmente entre as 

décadas de 1920 e 1940, descrevendo suas características e principais elementos, de modo a 

identificar suas principais chaves visuais e posterior rebatimento no ambiente curitibano. Visa-se 

montar uma prancha de 90x100cm, na qual constem: resumo histórico do estilo no país; fontes de 

inspiração e bases simbólicas; e estudos de caso, além de imagens ilustrativas.  

4. INTRODUÇÃO 

O cinema surgiu no final do século XIX, como uma das grandes invenções daquela época 

(SADOUL, 1983; MASCARELLO, 2006). Como consequência, as primeiras salas de exibição 

cinematográfica tiveram que surgir a partir da adaptação dos espaços teatrais que já existiam, 

mas ainda não tinham uma tradição arquitetônica em termos de linguagem estética. Formas 

historicistas e composições ecléticas – que até então predominavam – remetiam ao passado, 

enquanto a “arte do movimento” ou “sétima arte” apontava para o futuro, ou seja, o cinema 

requeria um novo estilo artístico, o qual abandonasse elementos antigos e se projetasse à 

tecnologia e ao desenvolvimento urbano. Portanto, a edificação do cinema necessitava de estética 

própria, essencialmente moderna e voltada para o novo século que, em termos políticos e 

socioeconômicos, iniciou-se, de modo efetivo, após a Primeira Guerra Mundial (1914/18). Assim, o 

cinema foi uma das novas grandes construções que surgiram para se impor na malha urbana para 

anunciar o modernismo. 

 Entretanto, no começo do século XX, o Movimento Moderno, cujas bases foram se 

afirmando entre as décadas de 1910 e 1920, mostrava-se muito rígido, em termos estéticos, já 

que defendia uma arquitetura funcional, pura e geométrica, a qual rompia com a tradição e que 

acabava por menosprezar o status de arte maior. Críticas, especialmente na França, denunciavam 

seu caráter “simplório”, que não fazia jus à história nacional e às posições acadêmicas das Beaux-

Arts (“Belas-Artes”). O cinema, como expressão formal, necessitava de uma arquitetura que, ao 

contrário, unisse a tradição das artes à recente modernidade, acompanhando a velocidade das 

novas tecnologias e da indústria. Assim sendo, encontrou no Art Déco sua linguagem estética 

perfeita, que conciliava o gosto acadêmico, evidente pela aplicação da simetria e entradas 

salientes, com as inovações modernistas, quanto à funcionalidade e aos novos materiais.     
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A conquista de uma identidade arquitetônica para as salas de cinema deu-se através do 

tratamento plástico da fachada e decoração, que acabou por absorver as expressões típicas do 

Art Déco; uma linguagem que correspondeu a um meio termo entre a prática eclética e a 

modernista, vindo ao encontro do gosto burguês, avesso a radicalismos, como aquele 

representado pelo despojamento total de ornamentos. Esta posição pode ser considerada, 

segundo Maenz (1974), uma reação ao racionalismo, embora não tenha deixado de incorporar 

alguns dos conceitos geometrizantes estabelecidos pelas vanguardas artísticas.  

De modo geral, na arquitetura Déco, as concepções eram claras, simétricas e 
funcionais. Apenas variavam na riqueza dos materiais e acabamentos, assim 
como no luxo dos objetos de decoração. A surpresa dos longos corredores, os 
vidros e painéis corrediços ou em ladrilhos de vidro permitiam jogos de 
volumes e luz. Na Europa, a nova política social da década de 1930 veio 
propagar entre as classes populares um vocabulário arquitetônico de um 
modernismo temperado, ainda impregnado de tradicionalismo e decorativismo 
(CASTELNOU, 2010, p. 61).  

Segundo Van de Lemme (1997), o Art Déco foi um estilo que, ao contrário do Art Nouveau, 

procurava conjugar a produção artística e a Era da Máquina; criando cerâmicas, tecidos e 

mobiliários geométricos, aerodinâmicos e de inspiração moderna, que podiam ser produzidos em 

série. Conjugou-se arte e indústria em projetos que eram produzidos em massa a baixo custo, 

tendo inicialmente objetivo social e popular. Seus artistas inspiraram-se no exotismo, como a 

moda egípcia – despertada principalmente com a recém-descoberta da tumba do faraó 

Tutankamon1 em 1922 – ou a influência do extremo Oriente (China e Japão), especialmente na 

cerâmica e na joalheria (KIM, 1997). Combinavam detalhes exóticos com uma nova simetria, 

clareza e estilização, produzindo uma linguagem artística original e muito geometrizada. Também 

outros fatores contribuíram para isto, como um novo interesse e valorização das antigas 

civilizações ameríndias (astecas, maias, incas e apaches), além da influência direta das principais 

correntes de arte moderna (cubismo, futurismo, neoplasticismo e fauvismo) (WALTERS, 1997). 

Entre as principais características do Art Déco deve ser destacada a composição 

arquitetônica de linhas e planos de matriz clássica, pois, no plano horizontal, permanecia a 

simetria axial com acesso centralizado ou valorizando a esquina; e, no plano vertical, criava-se um 

conjunto tripartido em base, corpo e coroamento escalonado. Havia ainda a predominância de 

cheios sobre vazios, além da articulação de volumes geometrizados (varandas semiembutidas) 

e/ou sucessão de superfícies curvas (aerodinamismo não funcional). Ocorria a supressão da 

ornamentação considerada inútil, limitando-a geralmente a um ornato floral de escasso relevo e de 

                                                 
1
 Tutankhamon – também conhecido nas grafias Tutancâmon ou Tutancámon – foi um faraó do Antigo Egito, que faleceu ainda na 

adolescência, provavelmente entre 1327 e 1323  a.C., cujo túmulo foi descoberto em novembro de 1922 graças aos esforços do 

arqueólogo britânico Howard Carter (1874-1939) e do seu mecenas, o aristocrata inglês Lord Carnarvon (1866-1923). O túmulo 

encontrava-se inviolado, exceto sua antecâmara, que já havia sido invadida por ladrões, talvez pouco tempo depois do funeral do rei. A 

câmara funerária foi aberta de forma oficial no dia 16 de fevereiro de 1923, sendo composta por quatro capelas em madeira dourada 

encaixadas umas nas outras, que protegiam um sarcófago retangular que seguia a tradição da XVIII dinastia. Dentro dele, havia três 

caixões antropomórficos, encontrando-se no último a múmia, em cuja face havia a famosa máscara funerária. Na câmara funerária 

foram colocadas também três ânforas contendo vinho, uma estátua do deus Anúbis, diversos utensílios, várias joias, roupas e uma 

capela, também em madeira dourada, onde foram colocados os vasos canópicos do rei (N. autora). 
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estilização geométrica (molduras, frisos, sulcos, etc.); e reforçava-se uma elaboração moderna e 

complexa com técnicas refinadas e ricos materiais de acabamento, o que visava evitar a sensação 

de pobreza trazida pela simplificação racionalista das formas (BAYER, 1992). 

Já a partir dos anos 1920, de acordo com Maenz (1974), o novo estilo passou a ser o 

favorito para a tipologia de algumas edificações na Europa, tais como garagens, terminais de 

aeroportos, estações de força, clubes de piscina e, principalmente, salas de exibição 

cinematográfica, as quais não possuíam uma tradição anterior. Muitas casas de cinema surgiram 

como cineteatros e, portanto, o espaço interno das edificações assemelha-se ao espaço teatral, 

uma vez que apresentam palco, galerias e camarotes. Outras características do Art Déco 

remetem à simplificação e pureza das linhas e planos do mobiliário, que mantiveram, em muitos 

casos, o decorativismo historicista antes dominante; assim como a decoração de interiores 

resolvida através de uma solução completa, confortável e suntuosa, com a aplicação de temas de 

fauna e flora misturados com motivos de raízes arquitetônicas – e inclusive com cenas anedóticas 

–, que se combinavam com formas, padrões e esquemas geométricos. Por fim, destaca-se a 

iluminação feérica e cenográfica; intenção esta manifesta desde as perspectivas que 

acompanham os projetos, de provável influência cinematográfica (CASTELNOU, 2010).  

5.     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu no dia 8 de julho de 1896, na então 

capital do país, Rio de Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri Paillie. Naquela 

noite, em uma sala alugada do Jornal do Commercio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 08 

(oito) curta-metragens de cerca de um minuto cada, com interrupções entre eles e retratando 

apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Devido ao alto custo da exibição, 

somente a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil e, um ano depois já existia na 

cidade uma sala fixa de cinema, o "Salão de Novidades Paris", de Paschoal Segreto (1868-1920)2. 

Em 1898,  Segreto lançou a revista Animatographo, que é considerada a primeira 

publicação especializada em cinema do Brasil. Em São Paulo, de acordo com Simões (1990), a 

primeira sala regular para projeção de filmes foi criada em 1907, o Bijou Palace; e, na sua esteira, 

inúmeros outros endereços surgiram no centro da cidade, principalmente no triângulo 

compreendido pelas ruas Direita, São Bento e XV de Novembro. 

 A aceitação popular alcançada pelo cinema nos anos seguintes teve o efeito 
de multiplicar os pontos de exibição e promover a primeira forma de 
hierarquização das salas: de um lado as que funcionavam em instalações mais 
apropriadas aos espetáculos teatrais – com frisas, camarotes, balcões em 
forma de U – e, de outro, as de funcionamento precário, sem condições 
mínimas de higiene e com grandes riscos de acidentes (SIMÕES, 1990, p. 9-
10). 

                                                 
2
 Embora haja muitas dúvidas sobre a veracidade dessas informações, considera-se que, em 19 de junho de 1898, o imigrante italiano 

Afonso Segreto, recém-chegado ao Brasil e irmão de Paschoal Segreto, filmou a Baía de Guanabara; e, apesar da filmagem nunca ter 
sido exibida publicamente, a data ficou sendo marcada como o Dia do Cinema Brasileiro, deste a década de 1970 (N. autora).  
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Pode-se dizer que a estruturação propriamente dita do mercado exibidor de cinema no 

país aconteceu entre 1907 e 1910, quando o fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro e 

em São Paulo passou a ser mais confiável, devido à inauguração da usina de Ribeirão das Lajes. 

Em 1908, já havia 20 salas de cinema no Rio, tendo boa parte delas suas próprias equipes de 

filmagem, que exibiam filmes de ficção das companhias Edison, Vitagraph e Biograph (EUA); 

Pathé e Gaumont (França); Nordisk (Dinamarca); Cines (Itália) e Bioskop (Alemanha); 

complementados por "naturais" (documentários) realizados na cidade poucos dias antes. 

Conforme Simões (1990), foi aproximadamente a partir de 1910 que passou a se fazer 

grandes investimentos na construção de verdadeiros palácios cinematográfico, principalmente em 

São Paulo, para atendimento de uma clientela obcecada pela “arte das novas civilizações”. Neste 

projeto de popularização do cinema, os estúdios que se formaram na costa oeste dos EUA 

tiveram um papel importante ao estabelecer vínculos estreitos com o setor da exibição, 

controlando milhares de salas em todo território norte-americano, até que a aplicação de uma 

legislação antitruste, já nos anos 1950, pôs fim à integração do tripé 

produção/distribuição/exibição, desmantelando um sistema que havia sido a base do poderio da 

indústria cinematográfica. 

 A concepção norte-americana de circuito acabou por vingar em boa parte do mundo e 

para isso contribuíram decisivamente os interesses da Paramount, Fox, Metro, UA e outros 

estúdios, que vislumbraram desde cedo a possibilidade de formação de um mercado internacional 

para seus produtos.  

Não é de espantar, visto de hoje, que o cine Metro paulistano, inaugurado em 
1938, tivesse ‘as mesmas características daqueles da Broadway ou Champs 
Elysées’, como comenta um embasbacado cronista da época. Ele não sabia, 
mas o nosso Metro era igualmente muito parecido com os de Bogotá e Cidade 
do México sem contar o de Havana.  Estabelecido o padrão arquitetônico, 
observa-se que ele transita na mesma vertente dos filmes realizados por 
Hollywood, ou seja, é reflexo de uma mesma concepção artístico-comercial. 
Nesta linha o cinema, ou a ‘situação cinema’, como gostam de dizer os 
estudiosos franceses, não se limitava apenas àquilo que ocorria na plateia 
obscurecida, mas também a tudo que vinha antes ou depois. Os filmes podiam 
constituir a parte mais importante do espetáculo, mas isso não encerrava a 
questão, pois a ‘aventura’ abrangia a própria arquitetura das salas, planejadas 
para preparar o espírito do espectador para o que seria projetado na tela 
(SIMÕES, 1990, p. 10). 

Segundo a mesma autora, não foi à toa que os cinemas paulistanos ganharam nomes 

pomposos como: Rex, Roxy, Capitólio, Imperial, Plaza, Odeon, Palácio, Ópera, Babylônia e assim 

por diante, pois refletiam o tino comercial norte-americano, que se repetia por todo lugar como 

uma espécie de garantia de um grande espetáculo. Em São Paulo, esta “garantia” manifestava-se 

frequentemente na existência de colunas – às vezes, sem nenhum sentido funcional – e a 

utilização massiva de espelhos, mármores e veludos, compondo delírios metafóricos no esforço 

de criar uma suposta originalidade que atrairia os espectadores (SIMÕES, 1990).  
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No início da história da arquitetura de cinemas no Brasil, muitos teatros viraram salas 

improvisadas de exibição. A bilheteria ficava bem na entrada, com duas portas laterais que davam 

para halls de espera; e, em seguida, ficava o acesso aos camarotes e assentos, que muitas vezes 

eram divididos por classes sociais. Esta tradição de divisão por classe social de camarotes, plateia 

e salas de espera, foi herdada do teatro e manteve-se por muito tempo na cultura dos cinemas. 

Porém, tal divisão não era uma unanimidade em todos os cinemas, mas apenas nos mais 

luxuosos que pretendiam tornar o ambiente "mais bem frequentado". Outras tradições herdadas 

do teatro também permaneceram por muito tempo, como foi o caso das pesadas cortinas, que 

também representavam luxo, assim como o uso do gongo e o lento apagar das luzes antes do 

começo do filme. Ao soar do terceiro gongo, as cortinas abriam-se rápida e automaticamente. A 

partir dos anos 1950, alguns destes hábitos foram desaparecendo. 

Foi justamente nesse contexto que o Art Déco aportou no Brasil e fez-se presente na 

concepção desses “palácios cinematográficos”. O estilo predominou entre as décadas de 1930 e 

1940, concorrendo com o modernismo e sendo o responsável pelo gradual enfraquecimento da 

arquitetura neocolonial. Com a popularização do concreto armado, a partir dos anos 1930, esse 

novo material passou a ser utilizado em construções de classe média, com revestimentos e 

tratamentos plásticos Art Déco, o qual pode ser visto, conforme Castelnou (2002), como o ponto 

de interseção entre o ecletismo e o modernismo, considerado assim como um fim da prática 

historicista e início do funcionalismo na arquitetura nacional. 

Difundido principalmente em São Paulo e na então capital do país, Rio de Janeiro, o Déco 

nacional consistiu em uma integração entre arquitetura, interiores e design.  Seu foco maior foi em 

obras comerciais que geralmente continham entrada de esquina, cantos arredondados, saliências 

em friso e grandes vitrais. Basicamente, havia presença de duas tendências principais de Art 

Déco no Brasil: uma mais seca, escalonada e geometrizada – de inspiração francesa –; e outra, 

aerodinâmica e sinuosa, inspirada no expressionismo e design náutico, denominada Streamline – 

de inspiração norte-americana (CASTELNOU, 2002).  

 

FIGURA 01 – Obras de pintura moderna brasileira, nas quais é possível identificar traços do Art Déco, 
principalmente a geometrização e a estilização da figura, sendo, da esquerda para a direita: Nu (1925), de 
Anita Malfatti; Abaporu (1928), de Tarsila do Amaral; Cinco Moças de Guaratinguetá (1933), de Di 
Cavalcanti; e Mestiço (1934), de Cândido Portinari. 
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No país, o Art Déco influenciou a cultura brasileira como um todo – assim como havia 

ocorrido no resto do mundo – e não somente arquitetura e design, pois houve repercussões suas 

também nas artes plásticas, desenho e caricatura – visivelmente identificáveis nas obras de 

Tarsila do Amaral (1886-1993), Anita Malfatti (1889-1964), Di Cavalcanti (1897-1963) e Cândido 

Portinari (1903-62), entre outros (Fig. 01) –, além da música de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e 

na literatura de modernistas como Monteiro Lobato (1882-1948), Oswald de Andrade (1890-1954) 

e Mário de Andrade (1893-1945) – assim como no teatro e cinema nacionais. 

Logo que o Art Déco apresentou-se no Brasil, não se entendeu bem o que era aquela 

arquitetura que prezava alguns cânones clássicos, como a divisão entre base, corpo e 

coroamento do edifício; e que, ao mesmo tempo, buscava uma simplificação de fachada. O novo 

estilo tinha características tanto racionalistas como tradicionais e neoclássicas. Por um longo 

tempo, acreditou-se que se tratava de um ecletismo tardio, mas depois, concluiu-se que era uma  

transição que antecedia o modernismo. Em seu conjunto, adotava muitas vezes linguagens não 

universais, mas regionalistas, sendo, portanto, mais artístico e decorado que o “estilo” moderno 

(COSTA, 2011). 

Por se tratar de um estilo internacional, “importado” da Europa e EUA – e com origens 

estrangeiras e exóticas –, encontrou oposição entre os nativistas brasileiros, que defendiam 

expressões próprias da cultura brasileira. Isto fez nascer uma variante nacional, auto-denominada 

de Estilo Marajoara, as qual passou a se inspirar em motivos indígenas de povos antigos da ilha 

de Marajó PA. Suas obras utilizavam decorações em motivos geométricos e labirínticos, altos e 

baixos relevos representando o índio, a fauna e a flora amazônicas, na estatuária, nos arremates 

ornamentais e, principalmente, nos nomes dos edifícios, que eram sempre retirados da cultura 

indígena brasileira.  

De modo geral, repetiam-se aqui as características fundamentais do Art Déco europeu 

e/ou norte-americano, tais como: 

[...] a composição de matriz clássica, tanto simétrica como axial, com acesso 
centralizado ou valorizando a esquina (no plano horizontal) e tripartida em 
base, corpo e coroamento escalonado (no plano vertical); o tratamento 
volumétrico das partes constituintes e superfícies, à maneira moderna, com 
predominância de cheios sobre vazios, articulação de volumes geometrizados 
e simplificados (varandas semiembutidas) ou sucessão de superfícies curvas 
(aerodinamismo); e a linguagem formal tendente à abstração, com contenção 
expressiva dos ornamentos decorativos, quase sempre em alto e baixo-relevo 
e composição com linhas e planos, verticais e horizontais, fortemente definidos 
e contrastados (CASTELNOU, 2002, p. 58). 

Outra característica frequente do Déco no Brasil foi a mistura de técnicas construtivas 

industriais modernas com técnicas decorativas artesanais: era utilizado o pó-de-pedra, mica ou 

malacacheta, para fazê-las. As plantas dos prédios eram flexíveis, onde os halls de entrada eram 

sempre muito valorizados. Utilizavam-se elementos à maneira cubista, priorizando-se a 
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verticalidade dos ornamentos e o escalonamento da cobertura em forma piramidal. A composição, 

de modo geral, respeitava sempre a simetria clássica, valorizando sempre a esquina, os eixos 

verticais e a divisão do edifício em base, corpo e coroamento. Elementos decorativos em formas 

geométricas puras estavam sempre presentes, acompanhados pelo cocar indígena ou outras 

referências ao Art Déco europeu, tais como: a flor de lótus, a fonte d’água, raios de sol, motivos 

marinhos, figuras humanas – no Brasil, geralmente o índio – e de animais, os quais marcaram a 

iconografia do movimento no Brasil. 

A maior quantidade de obras Art Déco no Brasil encontra-se no Rio de Janeiro, 

principalmente pelo fato da cidade ser a capital do país até 1960, data que é marcada como a do 

ápice do modernismo devido à fundação de Brasília DF. As primeiras salas cariocas de cinema 

ficavam em pequenos sobrados de, no máximo, três andares, geralmente ocupando o térreo da 

edificação, que estava inserida no conjunto de casarios da cidade. As salas de cinema mais 

nobres localizavam-se na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Contudo, o tratamento da 

arquitetura dos cinemas começou a mudar com a Cinelândia3 (Fig. 02), passando-se a conferir às 

salas maior segurança, conforto e ampliação, mesmo que ainda ocupando o térreo de edificações. 

Porém, agora com mais destaque e presença na paisagem.  

 
 
1   Arcos da Lapa  
2   Rua do Lavrário 
3   Catedral de São Sebastião do  
     Rio de Janeiro (Av. República 
     do Chile, 245) 
 
CINELÂNDIA 
4   Theatro Municipal 
5   Cine Odeon 
6   Biblioteca Nacional 
     (Av. Rio Branco, 219) 
7   Museu Nacional de Belas Artes 
     (Av. Rio Branco, 199) 
 
8   Igreja de São Francisco da 
     Penitência (Largo da Carioca) 
9   Confeitaria Colombo 
     (Rua Gonçalves Dias, 32) 
 

FIGURA 02 
Mapa da região central e 
Cinelândia, Rio de Janeiro. 
 

 

A Cinelândia carioca nasceu graças ao empresário espanhol Francisco Serrador Carbonell 

(1872-1941) que, após viagem a Nova York (EUA), decidiu transformar a região entorno da Praça 

                                                 
3
 Dá-se o nome popular de Cinelândia à região do entorno da Praça Floriano, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a qual engloba a 

área desde a Avenida Rio Branco – antiga Avenida Central – até a Rua Senador Dantas; e da Rua Evaristo da Veiga até a Praça 

Mahatma Gandhi, onde outrora ficava o Palácio Monroe. O entorno da Praça Floriano – em cujo centro encontra-se um monumento em 

homenagem ao Marechal Floriano Peixoto (1839-95), inaugurado em 1910 – é marcado por imponentes construções em estilos que 

vão do neoclássico e eclético ao Art Nouveau e Art Déco. Destacam-se os prédios historicistas do Theatro Municipal, do Museu 

Nacional de Belas Artes, do antigo Supremo Tribunal Federal (hoje, Centro Cultural da Justiça Federal), da Biblioteca Nacional e da 

Câmara de Vereadores.  Destacam-se também o Edifício Wolfgang Amadeus Mozart – conhecido popularmente como Amarelinho –, 

o Cine Odeon (Praça mahatma Gandhi, 2) e o Edifício Francisco Serrador (N. autora). 
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Floriano, no Rio de Janeiro, em algo parecido com Broadway, onde havia uma série de salas de 

cinema próximas à Times Square. Deslumbrado, acabou criando o chamado "Circuito Serrador", 

composto por varias salas de cinemas nas principais cidades brasileiras; e construindo um 

verdadeiro império do entretenimento. Um dos maiores ícones do Rio de Janeiro, o Edifício 

Francisco Serrador, construído em 1944, desponta como um dos principais e mais belos edifícios 

comerciais da cidade, construído próximo ao local onde antes se localizava o Palácio Monroe, na 

Praça Mahatma Gandhi; antiga sede do Senado Federal que foi demolida em meados da década 

de 1970 por ocasião das obras de construção da estação Cinelândia do metrô. Há também uma 

rua que leva o nome de Francisco Serrador, no centro do Rio de Janeiro; e, em frente ao Cine 

Odeon, um busto seu em bronze. 

Construídos utilizando as técnicas do concreto armado, em arranha-céus, de acordo com 

Costa (2011), ficavam cinemas com capacidade em torno de 1.000 lugares, os quais chegavam a 

ocupar até quatro pavimentos do edifício. Com o avanço das técnicas construtivas, assim como de 

tecnologias modernas – como, por exemplo, a do som –, as salas de cinema passaram a ser 

constantemente modernizadas e ampliadas. Naquela época, a localização dos cinemas nos 

espaços urbanos serviam como polos atrativos das populações, sendo que muitos ficavam em 

áreas valorizadas como em esquinas, em frente a praças; ou em áreas próximas a estações de 

trem, no caso dos subúrbios (COSTA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 – Fachada Art Déco do Cine Orly (1932), construído junto ao Edifício Regina e Teatro Dulcina,                         
na Rua Alcindo Guanabara, 17/19/21/23, no Rio de Janeiro RJ. 

Entre os exemplares de cinemas nesse estilo no Rio de Janeiro, segundo o Guia da 

Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro (1997), destacam-se as seguintes edificações: 

 Cine Pathé: projeto de Ricardo Wriedt, datado de 1927; localizado na Praça Floriano, 45; e 
construído em conjunto ao Edifício Natal (Rua Álvaro Alvim, 48); 

 Cine Rex: projeto de Luiz Fossati, datado de 1928; localizado na Rua Álvaro Alvim, 37; e construído 
junto ao Edifício Rex e Teatro Rival; 

 Cine Orly (Fig. 03): projeto de Arnold Brune; datado de 1932; localizado na Rua Alcindo Guanabara, 
17/19/21/23; e construído junto ao Edifício Regina e Teatro Dulcina; 

 Cine Vitória: projeto de autoria não-identificada, datado de 1939; localizado na Rua Senador Dantas, 
43/45/47; e construído junto ao Edifício Rivoli; 

 Cine Plaza: projeto de Ferruccio Brasini, datado de 1934 e localizado na Rua do Passeio, 78. 
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Em São Paulo, conforme Simões (1990), o cinema reinou absoluto por cerca de 30 anos, 

pois nem mesmo a inauguração do Estádio Municipal do Pacaembú, em 1940, causou “algum 

defeito maior, pois ainda que se realizassem ali grandes espetáculos do ‘esporte das multidões’, 

tratava- se de um programa exclusivamente masculino” (p. 10). Por sua vez, a arte 

cinematográfica era para todos, independentemente de sexo ou idade; e formava uma massa 

crescente de aficionados que tinham à disposição um número cada vez maior de salas e, 

inclusive, uma região nobre, a qual também se denominou, segundo o modelo carioca, 

Cinelândia4; um cenário apropriado para o desfile da elegância paulistana. 

Uma das primeiras salas paulistanas de exibição cinematográfica foi o antigo Cine 

República, inaugurado em 1921 de frente para a Praça da República e voltado à aristocracia 

paulista. Considerado, em sua época, a maior e melhor sala de projeção, fazia parte da Empresa 

Paulista de Diversões – também proprietária do Teatro Apolo, situado à Rua 24 de Maio –, 

fundada e mantida por um grupo de empresários, entre os quais Feliciano Lebre de Mello (1897-

1973). Funcionou como cinema por cerca de uma década e, ao final dos anos 1920, transformou-

se em rinque de patinação. Atualmente, o espaço em que se encontrava o antigo cinema é um 

grande estacionamento. 

Entretanto, o impulso decisivo para o cinema paulistano ocorreu no decorrer da década de 

1920, quando apareceram as primeiras salas ostentando algum luxo e sofisticação. Em 1926, 

inaugurava-se a primeira delas: o Cine Odeon, na Rua da Consolação, o qual buscava copiar os 

esplêndidos cinemas da Broadway de Nova York (EUA). Três anos mais tarde, em 29 de abril de 

1929, abria as portas o Cine Paramount, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 411, o qual 

mesclava o Art Déco com formas neoclássicas, ao gosto eclético. Representante da famosa 

empresa cinematográfica norte-americana em terras nacionais, sua construção custou cerca de 

400 contos de réis e ficou um pouco afastada do centro da cidade, circunscrito na época ao 

triângulo formado pelas ruas Direita, São Bento, XV de Novembro e imediações. Seu projeto é 

atribuído a Arnaldo Maia Lello e a obra sofreu alterações após um incêndio em 1969, que destruiu 

seu auditório, mas não afetou sua fachada e foyer. Desde então passou a se chamar Teatro Abril.  

Também inaugurado em 1929 – mais precisamente em outubro desse ano –, o Cine 

Rosário abriu no edifício que marcaria uma época: o imponente Martinelli, que, com seus 26 

andares e fachada de 105 m de altura, constituía-se no mais alto prédio da América do Sul. Foi 

construído pelo italiano Giuseppe Martinelli (1870-1946), que vendeu uma frota de 22 navios para 

erguer esta obra como tributo à cidade que adotou quando imigrou para o Brasil. A construção 

                                                 
4
 Formada entre as décadas de 1940 e 1950, a Cinelândia paulistana situa-se entre as avenidas São João e Ipiranga; e do Largo 

Paissandu à Rua Duque de Caxias, simbolizado à sua época a imagem cosmopolita de São Paulo que a cidade mantém até hoje. Com 
o fim da Segunda Guerra Mundial (1939/45), a produção cinematográfica norte-americana ganhou força e a abertura de novas salas na 
capital paulista impulsionou a vida cultural de seus habitantes, sendo suas salas de exibição luxuosas e ainda mais elegantes que da 
capital. Sair para as sessões de cinema exigia traje a rigor, sendo diversos os seus preços assim como os filmes destinados a todos os 
gostos. Nos anos 1970 e 1980, a decadência do centro acabou levando à especulação imobiliária dessas grandes salas, o que fez com 
que muitas fechassem ou se transformassem em cines eróticos ou templos evangélicos. As salas que sobreviveram à tradição de estar 
na rua, como o Cine Belas Artes, na Consolação; e o Espaço de Cinema, na Augusta, somente sobreviveram subsidiados por projetos 
culturais (POP4, 2013). 
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havia começado em 1924, projetada para ter somente 12 andares, mas acabou ampliada em sua 

cobertura, onde seu proprietário viveria. Além do cinema, que funcionou até a década de 1940, 

possuiu vários inquilinos ao longo da sua história, entre os quais: jornais, clubes, sindicatos, 

restaurantes, boates e o Hotel São Bento.  

Ainda de acordo com Simões (1990), diversos cinemas apareceram em São Paulo na 

mesma época, entre os quais os cines: Central, no Anhangabaú; São Paulo, na Sé; Avenida, no 

Largo do Paissandu; Paulistano, na Rua Vergueiro; Colombo, no Brás; São Pedro, na Barra 

Funda; e, já nos anos 1930, o Colyseo Paulista, localizado no Largo do Arouche.  

E preciso notar que, até aqui, vários cinemas resulta[vam] de adaptações de 
teatros, rinques de patinação ou galpões construídos para finalidades diversas. 
No caso dos teatros transformados, a tendência [era] conservar os interiores 
praticamente intocados, como se atesta no Santa Helena, que funcionava no 
palacete do mesmo nome [na Barra Funda]. Segundo o crítico Rubem Biáfora, 
a decoração era em Art Nouveau, com escadarias em mármore de Carrara, 
espelhos e vidros franceses. Não muito longe, na Rua Direita, o Alhambra, em 
estilo árabe, lembra[va] uma mesquita. ‘Um dos últimos cinemas em estilo Art 
Nouveau [foi] o Pedro II no Anhangabaú, aberto em 1930. Instalado num 
palácio, tinha camarotes com portas individuais de acesso. No Oberdan (Brás), 
existiam estátuas de cimento, o teto era em azulejos portugueses 
representando cenas e uma cúpula semelhante à do Teatro Municipal’. Do 
outro lado da cidade, em direção à Lapa, o cine Santa Cecília, da Empresa 
Serrador, segu[ia] uma tendência da arquitetura cinematográfica americana, 
que se pauta[va] pela opulência e [era] todo concebido sobre temas orientais, 
motivando os mais rasgados elogios da crônica especializada e do público, 
quando [foi] inaugurado em 1930 (SIMÕES, 1990, p. 22). 

   Na década de 1930, surgiram mais cinemas paulistanos, tais como o Tabaris, na Rua 

Formosa, que estava destinado a filmes do gênero “só para adultos”; e o Babylônia, situado no 

Brás como o “maior cinema da América do Sul”, com mais de 4.000 lugares (mas que nos 

registros oficiais não ultrapassava 3.700). Porém, embora não tenha sido a primeira sala a ser 

construída segundo os cânones da arquitetura cinematográfica, o UFA Palace, inaugurado 

oficialmente em 13 de novembro de 1936, constituiu um marco deste tipo de edificações. O autor 

de seu projeto, o arquiteto Rino Levi (1901-65) preocupou-se com questões de visibilidade, 

acústica (os filmes já eram sonoros), circulação de ar e acessos do público; tudo no sentido de 

atender com funcionalidade e conforto aos 3.119 espectadores de sua lotação máxima, divididos 

entre a plateia (1860 poltronas) e o balcão (1279). Além da sala, Levi projetou um edifício na parte 

superior do cinema (SIMÕES, 1990). 

Esta sala foi uma das primeiras construídas na Avenida São João, que passaria a 

concentrar as principais salas de exibição da cidade; e, por ter sido construída com recursos da 

Alemanha, ganhou o nome da empresa UNIVERSUM FILM AKTIENGESELLSCHAF – UGA, que 

passaria a ter seus filmes exibidos com exclusividade. No final de 1939, poucos meses após ter 

início a Segunda Guerra Mundial (1939/45), o cinema foi rebatizado para Art-Palácio5, nome 

                                                 
5
 O Art-Palácio integrou o circuito da Empresa Cinematográfica Serrador, mas, com sua decadência, passou a fazer parte do Grupo 

Alvorada, que o controla até hoje. A decadência do circuito Serrador ocorreu nos anos 1970, motivada especialmente pela queda de 
público nas salas de cinema na cidade. Naquele mesmo período, o Art-Palácio foi dividido em duas salas batizadas como: Sala São 
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inspirado na distribuidora de filmes europeus Art-Films. Nas décadas de 1950 e 1960, ampliou sua 

programação, incluindo gêneros cinematográficos mais populares, como “faroeste” e “capa-e-

espada”; e promovendo avant-premières (“lançamentos”) sempre no aniversário de São Paulo, no 

dia 25 de janeiro, dos filmes do cineasta e ator brasileiro Amácio Mazzaropi (1912-81). 

Entre as salas paulistanas de cinema surgidas da década de 1930 em diante, destacaram-

se as seguintes: 

 Cine Metro (Fig. 04): criado pela Metro Golwin Mayer do Brasil, datado de 1938 e localizado no 
centro (Avenida São João, 791); 

 Cine Bandeirantes: construído pela Companhia Serrador, no Largo do Paissandú, centro de São 
Paulo, foi inaugurado em 1939; 

 Cine Ipiranga: projeto de Rino Levi, datado de 1943 e construído junto ao Hotel Excelsior; localizado 
no centro (Avenida Ipiranga, 786), teve suas atividades encerradas em 2006 e a edificação tombada 
em 2009; 

 Cine Marabá: datado de 1944 e localizado no centro (Avenida Ipiranga, 757), funcionou até 2007 e, 
após uma revitalização promovida pela Playarte, reabriu em 2009 com cinco novas salas; 

 Cine Olido: considerado o primeiro cinema-galeria de São Paulo, datado de 1957, foi reciclado em 
2004 como centro cultural chamado Galeria Olido (Avenida São João, 473), com espaço para 
danças, teatro e cinema, mas desta vez sem orquestra; 

 Cine Paissandu: construído em 1957 junto ao Cine Olido, no bairro da República (Avenida São 
João, 473).   

   

FIGURA 04 – Fachada e interior Art Déco do Cine Metro (1938), realizado na Avenida São João,                          
791, no centro de São Paulo SP. 

Em Curitiba, capital do Estado do Paraná, a primeira exibição cinematográfica ocorreu em 

25 de agosto de 1897, sendo o local escolhido o Theatro Hauer. O edifício onde funcionou este 

teatro foi construído em 1889 pelo imigrante e comerciante alemão Joseph Hauer – que foi quem 

instalou a luz elétrica em Curitiba em 1892 – e foi adaptado às atividades cênicas pelo também 

alemão Ludwig Karl Egg, em 1891. Tratava-se da segunda opção dos curitibanos como espaço 

teatral, uma vez que já existia na cidade o Theatro São Teodoro, inaugurado em 28 de setembro 

de 1884. Até a década de 1930, o espaço do teatro foi utilizado para apresentações artísticas, 

                                                                                                                                                                  
João e Sala São Paulo. Mesmo divididas, a frequência de público continuou em declínio e, a partir da década de 1980, a programação 
mudou definitivamente para filmes pornográficos. Em julho de 2012, o cinema foi fechado definitivamente, depois de um longo 
processo para ser desapropriado pela Prefeitura paulistana. Processo semelhante também ocorreu com outros cinemas, tais como: o 
Dom José, na Rua Dom José de Barros; o Windsor, na Avenida Ipiranga; e o Palácio do Cinema, na Avenida Rio Branco, que não 
conseguiram sobreviver à degeneração do centro (N. autora). 
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espetáculos musicais e exibições cinematográficas, a partir de quando entrou em decadência e foi 

fechado, sendo reformado e transformado em cinema pela Empresa Cinematográfica Paulista, 

através da sua filial, a Empresa Cinematográfica Sul, do empresário Paulo Barreto de Sá Pinto 

(1912-91). De 1947 a 1965, funcionou como Cine Marabá, fechando suas portas definitivamente. 

Após essa primeira projeção em Curitiba, o cinema somente surgiria como entretenimento 

na cidade em 1904, com o empenho do já citado Francisco Serrador, que montou nesse ano um 

cinema dentro do Parque Coliseu Curitibano, o qual oferecia diversões desde 1902, juntamente 

com Manuel Laffite e Antonio Gadotti. Serrador, prevendo o sucesso que o cinema atingiria, 

fundou a empresa Richembourg, especializada em exibições cinematográficas, ampliando seus 

interesses para o interior tanto do Paraná como de São Paulo, abrindo salas de cinema na capital, 

em Campinas e em Santos. 

Nas primeiras décadas do século XX, salas foram sendo construídas especialmente para 

cinema. De acordo com o almanaque Guia Paranaense, em 1916, Curitiba contava com sete 

cinemas, a saber: Mignon, Smart e Éden (este último rebatizado de Central e, depois, 

Broadway), todos situados na Rua XV de Novembro; Radium, que ficava na Avenida do Portão 

(atual República da Argentina); Bijou, situado na Marechal Floriano; Progresso, na Rua Ivahy 

(atual Getúlio Vargas) e América, localizado em um “barracão” que foi caserna e hoje é o Banco 

do Brasil, ao lado da Rua Dr. Murici. A partir de 1919, a antiga Sociedade Morgenau, 

especializada em promover bailes para a comunidade, transformava seu salão na região do Cristo 

Rei em cinema nas noites em que não havia danças: era o Cine Morgenau, que, posteriormente, 

foi vendido e construído na Rua Schiller, no Capanema. Em 1983, transferiu-se para o Centro 

Comercial Rui Barbosa, na Rua Conselheiro Laurindo, especializando-se em pornografia. 

A Cinelândia curitibana passou a compreender uma área, na qual um complexo de 

cinemas foi sendo construído a partir dos anos 1920, localizando-se na Rua XV de Novembro e 

Avenida, atualmente conhecida como Rua das Flores, entre o Palácio Avenida e Edifício Garcez, 

próximo à Praça General Ozório. Desde a construção do Palácio Avenida, onde se inaugurou 

o Cine Avenida6 em 1929, outros cinemas foram ali se instalando, como o Cine Ópera, inaugurado 

em 1941; o Cine Palácio e o Cine Odeon (Fig. 05). Na década de 1930, a Rua XV de Novembro 

ainda era estreita, sendo a via central de passagem obrigatória para todo o tráfego de veículos e 

de inúmeras linhas de ônibus que circulavam no sentido leste-oeste. Esta área tornou-se um 

ponto de encontro social e cultural da época, entrando em decadência a partir dos anos 1980. 

Atualmente, apesar de tentativas de recuperação dessa área, os cinemas já deixaram de existir. 

                                                 
6 O Cine Avenida ficava no Palácio Avenida, localizado na esquina da Rua XV de Novembro com a Avenida Luiz Xavier, que fora 
construído em 1929 pelo empresário Feres Mehry (1874-1946) e adquirido pelo Grupo Bamerindus em 1974, atualmente pertencente 
ao HSBC. Tratava-se do primeiro prédio de Curitiba construído especialmente para a projeção de filmes, tendo sido inaugurado em 9 
de abril de 1929, com a companhia Tro-LoLó apresentando a revista "Rio-Paris". Sua primeira exibição de cinema somente ocorreu em 
1º de maio de 1929, com a estréia de Moulin Rouge, na primeira versão da novela de Pierre La Mure (1899-1976) sobre a vida e os 
amores do pintor impressionista Toulouse-Lautrec (1864-1901). Especializado em faroestes, o Cine Avenida teve fases de glória, mas 
desde a primeira metade dos anos 1960 começou a ter sua frequência transformada; consequência natural da concorrência de novos 
cinemas que se instalaram na cidade, atraindo um público mais sofisticado (N. autora).  
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Entre as salas de cinema de Curitiba que merecem destaque, apontam-se as seguintes: 

 Cine Palácio: funcionava no Edifício Moreira Garcez, o primeiro arranha-céu curitibano, construído a 
partir de 1926 pelo engenheiro João Cid Moreira Garcez, na Rua XV de Novembro, esquina com a 
Rua Voluntários da Pátria; teve suas instalações ocupadas, a partir de 1977, pelo Cine Astor, hoje 
desativado; 

 Cine Odeon: inaugurado em meados da década de 1920, com o nome de Cine Glória, foi construído 
por Vespasiano Carneiro de Mello (1865-1962), em frente ao Cine Avenida, na XV de Novembro, no 
trecho da Avenida Luiz Xavier; 

 Cine Ópera: datado de 1941, ficava no Edifício Eloísa, construído pelo professor David Carneiro, ao 
lado do Cine Odeon, na Rua XV de Novembro, no trecho da Luiz Xavier; tendo sido fechado em 
1979; 

 Cine Imperial: ficava na Rua XV de Novembro, entre a Marechal Floriano e a Dr. Murici, tendo sido 
inaugurado em 1938, mas passando a se chamar, após a Segunda Guerra Mundial (1939/45), Cine 
Vitória e, posteriormente, em 1948, Cine Ritz, cujas atividades foram encerradas em 1962; 

 Cine Luz: inaugurado em 1939, é considerado o segundo cinema curitibano instalado em um prédio 
especialmente construído como sala de exibição cinematográfica – sendo o Cine Avenida de 1929, 
o primeiro –, tendo sido construído por Teófilo G. Vidal (1891-1950), na Praça Zacarias; e 
consumido por um incêndio em 1961;  

   

FIGURA 05 – Vistas das salas de cinema Palácio e Odeon, ambos da década de 1920, construídos na Rua 
XV de Novembro, em plena Cinelândia curitibana. 

Muitos outros cinemas surgiram em Curitiba depois da década de 1950, tais como os cines: 

Arlequim (1955); Santa Maria (1956, transformado em Cine Riviera, em 1962); Lido (1959); São João 

(1960); Rivoli (1961); Glória (1963); Vitória (1963); São Cristovão (1963); Plaza (1964); Excelsior (1969); 

Condor (1971); Ribalta (1975); Bristol (1976, antigo Cine Marabá, de 1947); Groff (1981) e Palace Itália 

(1984), entre outros. Sua arquitetura procurou acompanhar as tendências tardomodernas, cada vez mais 

afastadas das linhas Art Déco, que se constituíram no apogeu dos cinemas de ruas, de modo análogo aos 

demais centros urbanos de grande porte no Brasil. Ainda hoje carecem iniciativas de preservação desse 

importante patrimônio cultural, o qual pontuou nossas cidades com obras de identidade e grandes 

referências ao que se estava fazendo, em termos de arquitetura e design, na Europa e EUA no período de 

entre-guerras.  

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 De caráter exploratório, esta pesquisa teórico-descritiva, baseada em revisão web e 

bibliográfica, realizou-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, tais 

como artigos e livros, nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta 
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ou indiretamente sobre o desenvolvimento da história e arquitetura de cinemas no Brasil, em 

especial no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Além de material para registro computacional, 

gráfico e fotográfico, utilizou-se as instalações físicas destinadas ao docente-adjunto, autor do 

projeto e lotado na subárea de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, em Regime de 

Dedicação Exclusiva, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, com a participação de 01 

(uma) discente bolsista do curso de graduação, além de 02 (duas) estudantes voluntárias, sendo 

uma delas a autora do presente relatório.  

 Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa web e bibliográfica sobre a história do cinema, realizada 

pela estudante bolsista, a partir da qual se dirigiu para a caracterização do estilo Art Déco, 

identificado como típico dos primórdios da arquitetura das salas de exibição cinematográfica, tanto 

no mundo como no Brasil. Na sequência, abordou-se o desenvolvimento no país, em seus 

maiores centros – Rio de Janeiro e São Paulo – para depois enfocar o panorama em Curitiba. 

b) Seleção e Descrição de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação de um exemplar de arquitetura de cinemas nacionais 

em cada uma das cidades selecionadas e que apresentasse prioritariamente traços do Déco, para 

possibilitar os estudos de caso, onde se fez a descrição e análise de suas características formais, 

funcionais e técnicas, com base nas informações web e bibliográficas disponíveis. 

c) Alimentação do Site Eletrônico: 

Nesta fase, a pesquisa forneceu suas informações para compor o conteúdo do site 

eletrônico (ambiente virtual), sobre arquitetura de cinemas, o qual se encontra em fase de 

construção e destinado a permitir acesso irrestrito a dados gerais e técnicos 

(http://arquiteturadecinemas.weebly.com). 

d) Montagem de Painel e Apresentação no EINTI: 

A conclusão da pesquisa deu-se por meio da elaboração do RELATÓRIO FINAL DE 

PESQUISA, além de material expositivo por ocasião do Evento de Iniciação Tecnológica – EINTI da 

UFPR, previsto para outubro de 2013.  

6.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas páginas seguintes, apresentam-se os 03 (três) estudos de caso selecionados, a saber: 

Cine Pathé (Rio de Janeiro RJ), Cine Bandeirantes (São Paulo SP) e Cine Luz (Curitiba PR), de 

modo a apresentar as principais características arquitetônicas identificadas em cada exemplar 

nacional do Art Déco. 
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ESTUDO DE CASO I                                                                      Cine Pathé 
(1927/28 – Praça Floriano, 45) 

Rio de Janeiro RJ 

O Cine Pathé – ou Pathé-Palácio – foi o primeiro cinema Art Déco do Rio de Janeiro, então capital do país 

quando da sua construção, entre 1927 e 1928. Localizado no centro da cidade, em plena Praça Floriano, n. 45, foi 

projetado pelo arquiteto Ricardo Wriedt e construído por Marc Ferrez, junto ao Edifício Natal, na Rua Álvaro Alvim, n. 48. 

Segundo Gonzaga apud Costa (2011), era o menor cinema da Cinelândia carioca, possuindo 918 lugares até 1937. Seu 

proprietário original era a empresa que o construiu, a Seabra & Ferrez (GUIA DA ARQUITETURA ART DÉCO NO RIO 

DE JANEIRO, 1997, p. 40). 

A edificação possuía um embasamento de 04 (quatro) pisos, sendo um diferente do outro no que diz respeito 

ao tratamento da fachada, corpo e coroamento, o qual vai do 11º ao 14º andares. Cornijas decoradas separam os 

primeiros pavimentos do edifício e uma marquise em curva sobressai o corpo do prédio, sendo que, ao lado do letreiro, 

há duas figuras em alto-relevo. As esquadrias são geométricas, assim como as aberturas que se destinam apenas à 

ventilação. Abaixo do peitoril das principais janelas, existem ornamentos em estuque com formas de fontes d ’água. Os 

últimos pavimentos do prédio são um pouco recuados em relação aos demais, sendo a platibanda sobre o último 

decorada. Percebe-se na decoração uma influência mourisca nos mosaicos dos pisos e nos arcos de passagem de um 

ambiente para outro. Existem ainda alguns elementos de tradição historicista (COSTA, 2011).   

Funcionalmente, havia duas salas de espera, no primeiro e segundo andares. O cinema continha uma sala de 

exibição, na qual havia a plateia e, sobre ela, os camarotes e, mais acima, a galeria. A galeria lembrava muito os 

teatros, pois existiam duas fileiras, uma de cada lado da sala, de assentos individuais e laterais à tela, chegando a ser 

bem próximos à ela, quase a encostá-la. No final da galeria, localizava-se a cabine de projeção. Os ambientes internos 

eram de formato sobretudo retangular, pois era a que o terreno permitia fazer. Porém, Wriedt fez duas curvas laterais 

saindo de trás da tela, voltando-se à plateia, ainda tentando uma referência aos teatros. Atrás destas áreas curvas, 

ficavam os sanitários. O fluxo de pessoas na hora da saída era facilitado, já que as portas ficavam na própria sala de 

exibição, dando direto para a rua, o que garantia a rápida evasão. A decoração da sala de exibição possuía um teto 

abobadado, ornamentos verticais que vão ritmados do teto ao chão, contornando toda a sala, e frisos nos balcões. 

Sobre tudo, havia um grande lustre em forma de olho que encantava o público, e ele consistia no único ornamento do 

teto em forma de abóbada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGURA 06 – Vistas da fachada do Pathé-Palácio, situado no Rio de Janeiro, RJ, onde se pode observar o 
corpo do edifício, com a marcação das prumadas, além da marquise em alto-relevo. 
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ESTUDO DE CASO II                                                        Cine Bandeirantes 
(1939 – Largo do Paissandu, 138) 

São Paulo SP 

Inaugurado para convidados e autoridades em 13 de abril de 1939 e para o público em geral no dia seguinte, o 

Cine Bandeirantes foi construído pela Companhia Serrador  no Largo do Paissandu, em pleno centro paulistano. 

Segundo Nascimento (2013), estreou com bastante repercussão pela cidade, devido ao fato de ser uma sala bastante 

moderna e luxuosa para aquela época, e também por adotar o nome em alusão aos bandeirantes paulistas. Atualmente 

desativado, a sala possuía recursos modernos, incluindo preocupações com acústica e ventilação, além usar os 

excelentes projetores alemães Euro G, que eram refrigerados a ar e tinham nitidez muito superior aos concorrentes 

refrigerados à água. 

Em termos formais, o prédio possui fachada nitidamente Déco, dividida por base, corpo e coroamento que, 

neste caso, é assimétrico, com platibanda recortada e ornamentada por medalhão. Contornos arredondados, marquise 

e molduras completam a composição. O acesso era feito pelo Largo do Paissandu e, logo em sua entrada, havia a 

bilheteria bem característica no estilo. O saguão e corredores deste cinema eram grandes e longos, com faixas 

contínuas desenhadas no piso que acompanhavam os ambientes dando unidade aos espaços, além da utilização de 

formas geométricas puras em toda a decoração. A sala de espera contava com uma parede curva que abraçava o 

grande salão, dotado de enormes colunas e um pé-direito alto. Outra característica notável era o magnífico vitral da sala 

de espera, com a temática voltada aos bandeirantes paulistas. No cinema, também havia réplicas em gesso 

(autorizadas) de obras de Aleijadinho (c.1730-1814). 

Na sala de exibição, havia elementos decorativos lineares que contornavam a tela, formando uma moldura de 

herança dos teatros, assim como as grandes cortinas e o uso do balcão. Este tinha a forma de ferradura, respeitando 

uma tradição estética e simbólica, que permitia a instalação dos camarotes, chegando o mais próximo do palco 

possível, o que melhorava a visão de quem sentava nesta parte superior. Acreditava-se que a forma de ferradura 

melhorava a acústica da sala, o que também justificou o revestimento de toda a sala em veludo. A plateia e o balcão 

eram bastante decorados, sendo a luz indireta bastante explorada nos interiores, inclusive na sala de exibições, com um 

ponto de iluminação em um globo junto à tela. 

Inaugurado com o filme Suez (1939), estrelado pelos astros Tyrone Power (1914-58) e Loretta Young (1913-

2000), o cinema atraiu cada vez mais público e prestígio, tendo sua capacidade para 1.800 lugares. De acordo com 

dados do Departamento de Estatísticas do Estado de São Paulo, em 1945, o Cine Bandeirantes continha o segundo 

maior público, atrás apenas do Art-Palácio (SIMÕES, 1990). Em 1966, o cinema foi rebatizado como Cine Ouro, então 

adquirido por Paulo Sá Pinto que foi proprietário, entre outros cinemas, do Marabá. Acompanhando a decadência que 

atingiu os grandes cinemas de 

rua de São Paulo, o Cine Ouro 

passou os últimos anos de 

funcionamento sobrevivendo 

com a exibição de filmes eróticos 

e de sexo explícito. Sem público 

e bastante deteriorado, o cinema 

encerrou suas atividades no final 

de 1994. Após ser desativada, a 

sala ficou algum tempo fechada 

até que foi reaberta como um 

estacionamento, que funciona 

até os dias atuais 

(NASCIMENTO, 2013). 

 

 

 

 

 

FIGURA 07 – Fachada do Cine Bandeirantes, situado em São Paulo SP, de 
características Art Déco, porém assimétrica; e vistas internas. 
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ESTUDO DE CASO III                                                                        Cine Luz 
(1939 – Praça Zacarias)   

Curitiba PR 

Inaugurado em 16 de dezembro de 1939, com o filme Midnight (“Meia-Noite") de Mitchel Loisen (1898-1972), 

estrelado por Don Ameche (1908-93) e Claudette Colbert (1903-96), o Cine Luz localizava-se na praça Zacarias, no 

centro de Curitiba, que ganhava mais movimento nos dias de exibição ao receber o público. Foi o segundo cinema de 

Curitiba instalado em um prédio especialmente construído para ser uma sala de projeção, uma vez que o primeiro tinha 

sido o Cine Avenida, realizado em 1929. Construído por Teófilo G. Vidal (1891-1950), foi alugado a Henrique Oliva 

(1901-65) por cinco contos de réis por mês, conforme contrato firmado no Cartório de Claro Américo Guimarães (1901-

71), a 23 de julho de 1938, um ano antes da firma construtora, a Guttierrez, Paula & Munhoz, entregar a obra 

(DESTEFANI, 2011). 

O Cine Luz era constantemente inundado quando chovia e acabou destruído, em violento incêndio, na tarde de 

26 de abril de 1961. Em suas mais de duas décadas de funcionamento, exibiu milhares de filmes, especialmente as 

grandes produções norte-americanas, na época de ouro de Hollywood, chegando a ter de três a quatro sessões por final 

de semana. A fachada simétrica era tipicamente Art Déco, com motivos decorativos verticais e janelas estreitas que 

acompanhavam sua forma. A entrada de esquina, valorizada com letreiro com o nome do cinema e pelos motivos 

decorativos e molduras das aberturas, completa sua caracterização Déco. A edificação, apesar de não ter muitos 

andares, era dividida em uma base mais neutra onde se localizavam as propagandas dos filmes que estavam em 

cartaz, seu corpo e um coroamento escalonado. Por causa dos estragos do incêndio, foi demolido em 1962 (PAIVA, 

2010). 

Curitiba contou ainda com um segundo Cine Luz, pertencente à Fundação Cultural de Curitiba, mas construído 

na Rua XV de Novembro, em frente à Praça Santos Andrade, no térreo da sede do Citibank, que foi inaugurado em 

1985, mas de características arquitetônicas tardomodernas. Este também foi fechado, ocorrendo sua última sessão em 

11 de novembro de 2009. 

 

 

FIGURA 08 – Vistas externas do Cine Luz, a partir da Praça Zacarias, no centro de Curitiba PR, 
demonstrando a abrangência dos contornos Art Déco da edificação na esquina. 
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7. CONCLUSÕES 

As três edificações abordadas têm características marcantes do Art Déco, tanto em suas 

fachadas como em seus ambientes internos, embora ainda mantenham relações tipológicas com 

espaços teatrais, o que inclui a existência de saguão, balcão, galerias e camarotes, além do 

emolduramento da boca de cena, presença de cortinas e assentos laterais à tela de exibição. Os 

ornamentos interiores caracterizam-se por sua inspiração em formas geométricas: planos, faixas e 

saliências ocupam paredes e tetos, conferindo unidade e coerência formal, inclusive no mobiliário. 

No Cine Bandeirantes, observa-se espaços internos aerodinâmicos, iluminação embutida e 

enquadramento de aberturas. Todas as fachadas estão divididas entre base, corpo e coroamento, 

como era característico daquele estilo, porém a do Cine Bandeirantes é assimétrica, com 

platibanda recortada e ornamentada por medalhão. Além disso, os arcos plenos das janelas do 

Cine Pathé, de bases neoclássicas, foram substituídos por aberturas retangulares no exemplo 

paulistano; ou ainda, bastante verticalizadas, destacando a linha das prumadas, no Cine Luz. 

Constatou-se que há um grande contingente de obras Art Déco no Rio de Janeiro e São 

Paulo, porém em menor número na cidade de Curitiba, devido à sua manifestação tardia. Muitas 

das edificações ainda sobreviventes tiveram sua função original alterada para atividades 

comerciais ou religiosas, o que resultou em descaracterização espacial devido à inadequação de 

uso. As salas carioca e paulistana não abrigam mais suas atividades cinematográficas, 

funcionando respectivamente como templo religioso e estacionamento. Já o Cine Luz, em 

Curitiba, foi demolido por causa de um incêndio. Até a primeira metade do século XX, estes 

cinemas tiveram seu apogeu, trazendo movimento, cultura e vida para suas redondezas. Isto 

devido ao fato do cinema consistir à época um evento de encontro, confraternização e 

disseminação de informação e cultura, com abordagem local e mundial, através dos filmes. Para 

as pessoas daquele tempo, não se tratava somente de uma sessão de cinema, mas de um evento 

social que começava com seu encanto ainda no caminho para as salas de exibição. Em Curitiba, 

por exemplo, a Praça Zacarias ganhava movimento durante as noites graças aos cinemas, 

simbolizando vida para o centro da cidade, quando não existiam ainda os shopping centers. 

Basicamente, as cinelândias encarregavam-se de divertir o público, com suas salas de exibição, 

cafés e vitrines iluminadas. Tudo fazia parte da magia do cinema.  

Entre as dificuldades encontradas, cita-se o raro material de pesquisa sobre os cinemas, 

principalmente quanto seus dados de projeto, peças gráficas e detalhamento. Presume-se que 

isto se deva à falta de catalogação de obras arquitetônicas em estilo Art Déco como patrimônio 

arquitetônico nacional, o que varia de acordo com o caso e a cidade. De qualquer forma, a 

realização deste estudo sobre os cinemas entre os anos 1920 e 1940 em capitais brasileiras foi 

válida na medida em que contribuiu para o aprendizado acerca das relações entre este estilo do 

início do século passado e a sociedade que o criou, a cidade que o abrigou e, principalmente, o 

programa arquitetônico que o aplicou: os primeiros cinemas no país.  
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