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RESUMO 

O turismo cinematográfico é um segmento do mercado turístico, advindo do turismo 

cultural, que atrai o turista as suas locações, sejam elas on ou off locations, 

envolvendo todo o processo desde a escolha do set de filmagens até os locais de 

reprodução das obras. No início do século XX as salas de cinema eram as principais 

exibidoras dos filmes e séries da época, sendo um local cultural e de socialização, 

porém começaram a perder espaço para as salas Multiplex e as novas tecnologias 

de exibição. Acredita-se que a carência de incentivos à cultura e ao conhecimento 

mascare possíveis patrimônios culturais, e consequentemente, atrativos turísticos na 

cidade. Nesse sentido, esse trabalho busca realizar um estudo sobre as salas de 

cinema de Niterói com foco no Reserva Cultural Niterói, identificando seu potencial 

turístico, além de seu espaço, arquitetura e divulgação em Niterói. O estudo ainda 

procura apresentar a relevância do turismo cultural e a sua relação com o patrimônio 

cultural no turismo, investigar o potencial das salas de cinema como atrativo 

turístico, dando destaque para o Reserva Cultural e, finalmente, analisar o potencial 

do Reserva Cultural como relevante atrativo turístico para a cidade de Niterói. Para 

tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas no local de 

estudo, apresentando o que o espaço tem feito para se manter no mercado. Os 

resultados apontam que os locais de memória precisam ser reconhecidos e 

preservados, podendo se tornar patrimônios culturais, sendo o Reserva Cultural 

Niterói desses potenciais locais. 

 

Palavras chave: Turismo Cinematográfico. Turismo Cultural. Memória. Patrimônio 

Cultural. Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Film tourism is a segment of the tourism market, arising from cultural tourism, 

which attracts tourists to their locations, whether they are on or off locations, 

involving the entire process from choosing the set of films to the places where the 

works are reproduced. In the early twentieth century, movie theaters were the main 

exhibitors of films and series of the time, being a cultural and socialization place, 

however they began to lose space for Multiplex theaters and new reproduction 

technologies. The lack of incentives to culture and knowledge is believed to mask 

possible cultural heritage, and consequently, tourist attractions in the city. In this 

sense, this work seeks to conduct a study on Niterói movie theaters focusing on the 

Reserva Cultural Niterói, identifying their touristic potential, as well as their space, 

architecture and dissemination in Niterói. The study also seeks to present the 

relevance of cultural tourism and its relation with cultural heritage in tourism, 

investigate the potential of movie theaters as a tourist attraction, highlighting Reserva 

Cultural Niterói and, finally, analyze the potential of the Cultural Reserve as a 

relevant tourist attraction for the city of Niteroi.  To this end, a qualitative research 

was conducted through interviews at the place of study, showing what it has been 

doing to stay in the market. 

 

Keywords: Film Tourism. Cultural Tourism. Memory. Cultural Heritage. Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cinema é a imersão do telespectador no mundo apresentado pelo diretor. 

Desde os primórdios dos cinematógrafos até as grandes salas Multiplex, existe uma 

mágica no momento de reprodução de um ponto de vista quando um filme é rodado. 

Assistir a uma produção cinematográfica pode ser uma experiência catártica, 

educativa, além de conseguir muitas vezes mudar opiniões e pontos de vista.  

A partir da década de 1920, o hábito de frequentar salas de cinemas tornou-

se corriqueiro e o cinema foi denominado como a sétima arte. Todavia, com o 

crescimento das grandes cidades, a globalização e a modernização dos aparatos de 

reprodução de imagem e som, as salas de cinema perderam sua grandiosidade, 

além de sua visibilidade como patrimônio. 

Em Niterói, a maior parte das salas de cinema foram demolidas ou estão 

depredadas, fechadas, e muitas vezes esquecidas pelos próprios moradores da 

cidade, porém ainda existem locais de memória de salas do século XXI. No presente 

momento, além das salas que se encontram em shoppings como as do Shopping 

Baymarket, Plaza Shopping e Itaipu Multicenter, estão em funcionamento o Cine 

Arte UFF, com exibição de filmes identificados como Cult1 ou de arte, contendo 

apenas uma sessão do mesmo filme por dia e o Reserva Cultural, cuja proposta é 

de exibir uma programação mais diversificada, contendo 5 salas de cinema fora de 

shoppings em Niterói, além de ser um espaço cultural e possuir bombonière, 

hamburgueria, bistrô, livraria, galeria de arte, espaço de exposição de fotografia, 

pizzaria e um estacionamento. 

Observa-se cada vez mais a importância do patrimônio cultural como 

elemento positivo de preservação de cultura, resistência e simbolismo que deve ser 

devidamente protegido pelo governo e respeitado pela sociedade. Nesse sentido, o 

cinema trouxe consigo as salas de cinema e seu ambiente propício à imaginação, 

buscando a total imersão dos espectadores na história contada. Dessa forma, optou-

se por abordar o potencial do Reserva Cultural Niterói como patrimônio, 

considerando a memória dessas salas de cinema e sua presença na experiência dos 

visitantes, além da valorização e reconhecimento para os próprios residentes.     

                                                           
1 “ao contrário do típico filme hollywoodiano, o Cult nasce na controvérsia, sendo justificado 
por argumentos que ultrapassam qualidade, tema, talento e outros tópicos” (PEARY, 1981) 
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Este trabalho é importante para a área do turismo quando se observa a 

existência de turistas que buscam o cinema, tendo em vista a sua arquitetura e a 

conservação de memória histórico-cultural relacionada à sétima arte, tal como a 

influencia na divulgação desses locais de memória promove a valorização e 

identificação dos residentes com ambientes turísticos de seu interesse, 

familiarizando-os com sua própria cidade. Para a comunidade local, a preservação 

desses mesmos ambientes turísticos podem se tornar locais de constante visitação, 

contribuindo para o sentimento de pertencimento dos residentes, fundamental para 

qualquer produto turístico de qualidade. Além disso, esse trabalho pode servir de 

base para outros estudos sobre cinema relacionados á locais de memória e 

patrimônio culturais turísticos, notadamente escassos sobre a cidade de Niterói. A 

escolha desse tema veio do interesse da pesquisadora pelo segmento Turismo 

Cinematográfico, influenciada pelas leituras apresentadas no decorrer do curso de 

turismo, além do potencial turístico de salas de cinema, incluindo especificamente o 

local de estudo, Reserva Cultural, fazer parte da memória cultural da cidade. 

 Considerando que o turismo cinematográfico é um segmento transversal ao 

turismo cultural, além de ter recente visibilidade no meio acadêmico, ainda não 

possui material de estudo suficiente para que seja devidamente identificado e 

relacionado com locais turísticos. Tendo em vista esse pensamento, levantou-se o 

seguinte questionamento: Como a escassez de divulgação do histórico das salas de 

cinema de Niterói influencia na memória de um destino turístico?  

Assim, o objetivo geral desse trabalho é realizar um estudo sobre as antigas 

salas de cinema de Niterói com foco no Reserva Cultural, identificando seu potencial 

turístico, além de seu espaço, arquitetura e divulgação em Niterói. Já como objetivos 

específicos compreendem-se: apresentar a relevância do turismo cultural e a sua 

relação com o patrimônio cultural no turismo. Investigar o potencial das salas de 

cinema como atrativo turístico, dando destaque para o Reserva Cultural. E 

finalmente, analisar o potencial do Reserva Cultural como relevante atrativo turístico 

para a cidade de Niterói. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, iniciada com uma 

extensa pesquisa bibliográfica, contendo autores de diversas áreas do conhecimento 

como turismo, cinema, cultura e patrimônio. As principais obras utilizadas foram: o 

‘’Cinematographo em Nictheroy’’ de Freire (2012), Turismo Cultural de Pérez (2009) 



11 
 

 
 

e Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e 

Audiovisual Brasileiras (BRASIL, 2007) produzida pelo Ministério do Turismo. A 

pesquisa de campo teve a identificação dos cinemas de rua, a visita técnica mediada 

pelo turismólogo local Lucas Nunes Monteiro e do professor orientador do presente 

trabalho Ari Fonseca Filho, no local do objeto de estudo Reserva Cultural Niterói, por 

meio da aplicação de questionários aos alunos da Faculdade de Turismo e Hotelaria 

(FTH) da Universidade Federal Fluminense (UFF) que fizeram a visita, contendo 8 

questões relevantes a este estudo. 

Por fim, o presente trabalho foi organizado em três capítulos. No primeiro foi 

realizada uma abordagem teórica dos conceitos de turismo e turismo cultural, com 

destaque ao patrimônio cultural e local de memória, finalizando com sua relação 

com o turismo cinematográfico. O segundo capítulo trouxe definições do turismo 

induzido por filmes, identificando o papel das salas de cinema como patrimônio 

cultural. Em conclusão, o terceiro capítulo expôs um recorte do auge das salas de 

cinema de rua do Rio de Janeiro, com foco nas atuais salas de Niterói.  
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1 TURISMO E CULTURA 

 

Segundo o Glossário do Turismo (2018, p. 30), o turismo compreende o 

‘’conjunto de atividades realizadas por pessoas durante suas viagens e estadias em 

lugares distintos do seu habitat natural por um período de tempo consecutivo inferior 

a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outros.’’ Para muitos estudiosos da 

área, conceituar o turismo não é uma tarefa simples, tendo em vista que muitos 

debatem se deve ou não ser considerado uma ciência, além da abrangência de sua 

definição, envolvendo tempo percorrido, distância e influências. Goeldner, Ritchie e 

McIntosh, (2002, p. 23) constatam que 

 

o turismo é um composto de atividades, serviços e setores que 
proporcionam uma experiência de viagem: estabelecimentos de transporte, 
hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, locais para atividades 
e outros serviços de hospitalidade disponíveis para indivíduos ou grupos 
que estejam viajando para longe de onde vivem. Ele engloba todos os 
prestadores de serviços a visitantes e correlatos. O turismo é a soma de 
todo o setor mundial de viagens, hotéis, transporte e todos os outros 
componentes, incluindo promoção que atende às necessidades e aos 
desejos dos viajantes. Por fim, turismo é a soma total das despesas 
turísticas dentro das fronteiras de uma nação ou subdivisão política, ou uma 
área em torno de uma estrutura de transporte de estados ou nações 
contíguas. 

 

Essa visão já traz um fator essencial para a atividade turística, a experiência 

do excursionista. Quando se trata de turismo, é preciso ponderar os fatores diretos e 

indiretos, como gastos, meios de transporte, hotelaria, alimentação, além de 

agências de viagem, internet, meio ambiente, visitantes e residentes. Contudo, o 

quesito experiência é onde se encontra o âmago do turismo. É fundamental nesse 

momento reconhecer a influencia da cultura em todos os aspectos citados, pois sem 

ela a atividade turística não ocorreria. 

Zeppel e Hall (1991), afirmam que o turista busca experiências, apontando 

que a mesma integra vivências sensoriais (sons, odores, cores, ambiente), sociais 

(relações com os outros, hospitalidade, bem-estar, segurança, diversão), culturais 

(eventos, festivais, atividades, alojamentos, restauração, enriquecimento) e 

econômicas (relação qualidade do serviço-preço relação custo-benefício da vivência, 

acessibilidades e transportes). Os autores retificam que o turismo cultural poderia 

ser considerado como um turismo experiencial que teria como base a experiência de 

artes visuais, artes naturais e festividades. Este princípio orienta a corrente do 
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marketing experiencial (SCHMITT, 1999), que converte os produtos em experiências 

com um valor acrescentado. O consumidor compra, não bens e serviços, mas a 

vivência de experiências e sensações. É possível declarar então, que sem a 

presença do indivíduo/turista, suas necessidades e desejos, o turismo perde seu 

propósito. Com a cultura, a visão e o imaginário, o ser humano constrói convicções, 

procura prazer e fugas da vida presente. 

 

o turista é uma espécie de peregrino contemporâneo, procurando 

autenticidade em outras “épocas” e em outros “lugares”, distanciados de 

sua vida cotidiana. Os turistas demonstram um especial fascínio pelas 

“vidas reais” de outros, que de certo modo, possuem uma realidade difícil de 

descobrir em suas próprias experiências (URRY, 1996, p. 25). 

 

Ainda assim, na área do saber o turismo ainda é muito recente, não 

possuindo uma definição padronizada, prejudicando a produção de pesquisas na 

área. Duarte (2014, p. 14) retrata que 

 

o turismo carece, então, do item mais básico para esse desenvolvimento, 
dificultando assim, todo o processo de evolução do campo de pesquisa da 
área. Essa carência é percebida não ao se chegar a resultados 
cientificamente mais relevantes, como também no desenvolvimento de uma 
série de políticas públicas para a melhoria da prática turística de um destino, 
como no desenvolvimento de estratégias para as empresas do setor 
privado. Portanto, é claramente visível o quanto a área depende de 
definições mais claras e aceitas sobre o turismo. 

 

No entanto, a atividade sobrevive e se expande cada vez mais. Em 2012, o 

número de turistas ultrapassou um bilhão (BRASIL, 2013, p. 9) viajando pelo mundo 

e movimentando cerca e US$1,075 bilhão (WTO, 2013, p. 6).  Essa quantidade 

exorbitante de viajantes deu-se em considerável parte pelas economias emergentes, 

associadas a 4,3% da fatia de turistas internacionais (WTO, 2013, p. 6). Em matéria 

presente no site do Ministério do Turismo (2018), um estudo da Universidade de 

Oxford para o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) revela que o setor 

(turístico) representa 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e é responsável 

por 6,59 milhões de empregos no Brasil. Todavia, da mesma maneira que o mundo 

não possuía sete bilhões de pessoas, o turismo não era realizado por uma larga 

parcela da sociedade, muito menos de variados públicos. 

O ato de viajar é uma prática antiga na sociedade, de expedições de guerras 

às peregrinações. Entretanto, apenas após décadas do fim do nomadismo, emerge 
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o fluxo de pessoas com intuito de viajar por prazer. Desde esta perspectiva teórica, o 

turismo é pensado como uma relação de intercambio entre turistas e receptores de 

turistas - ‘’anfitriões’’ e ‘’convidados’’- (SMITH, 1977; 1989; SMITH; BRENT, 2001). 

Segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 13), com suporte do renascimento 

italiano na Europa, manifestam-se viagens de cunho cultural, momento no qual os 

aristocratas, nobres e burgueses, que dispunham de tempo e recursos para investir 

em viagens, onde se deslocavam com interesse em conhecer os sítios históricos e 

arqueológicos que serviram de fonte de inspiração para artistas tais como 

Michelangelo e Da Vinci, e posteriormente às cidades que se tornaram núcleo do 

movimento artístico. Nesse cenário despertou-se o Grand Tour, compondo-se de 

extensas estadias que se davam em diferentes cidades do continente europeu 

podendo durar anos. O Ministério do Turismo ainda cita que: ‘’ [...] encontramos no 

grand tour o embrião do Turismo Cultural, em que a principal motivação de viagem 

envolve algum aspecto de cultura’’.  

É interessante notar que esse fenômeno era visto como uma viagem de 

formação (e iniciação), de caráter preponderantemente educacional, com o objetivo 

de contatar com outros povos e culturas, criando assim um capital cultural que lhes 

serviria para serem mais bem aceitos no seu próprio país e investir nas tarefas de 

liderança e governança.  

Segundo Pérez (2009), o desenvolvimento acelerado do turismo moderno só 

começa a partir dos anos 1870 do século XIX por toda Europa, e foi possível graças 

a clientes possuidores de poupanças suficientes para se dedicarem ao lazer, à 

mobilidade social ascendente das burguesias, e também às companhias de 

transportes. Era o tempo do romantismo, uma época na qual se glorificou a natureza 

e a paisagem, algo que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do 

turismo. Lohmann e Panosso Netto (2008) apresentam a definição de paisagem 

como aquilo que é percebido num lance do olhar no espaço e no tempo, carregada 

de componentes histórico-culturais, e seu significado vai depender do observador 

em questão. Evidenciam ainda que desde antes do turismo moderno e organizado, a 

paisagem é uma das atrações principais. É preciso considerar que apesar de 

essencial, a paisagem não é o único elemento fundamental para o turismo. Iwashita 

(2003, p. 333) argumenta que ‘’[...] a realidade social é socialmente construída pelas 

pessoas através da linguagem e do discurso’’. Ela emprega essa visão no turismo, 
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concluindo que a imagem de um destino turístico se constrói por uma nação 

mediante ao que as mídias populares discorrem sobre ela. Portanto, os destinos 

turísticos não consistem apenas em sua geografia, como também de seus altos 

valores simbólicos, que os norteiam e valorizam (IWASHITA, 2006). 

A Revolução Industrial trouxe a criação de máquinas e aparatos inovadores 

para a humanidade, como os meios de transporte, que proporcionaram novamente o 

crescimento do turismo. Depois da Segunda Guerra Mundial e da evolução dos 

aviões a jato nos anos 50, ainda houve um aumento das viagens internacionais 

(THEOBALD, 2002). Ainda segundo o autor, nesse momento o turismo de massa 

começa a aparecer, assim como a ascensão da classe média e a democratização de 

meios de transporte mais baratos. 

Silva (2004) declara que nos anos conseguintes da guerra, o turismo 

gradativamente deixou de ser um privilégio das elites, e na década de 1960 já se 

impunha como prática popular, um fenômeno de massa.  

 

a pós-modernidade é a faceta cultural da sociedade pós-industrial e está 
diretamente ligada às novas formas de ver o mundo. Com a globalização, a 
revolução nas artes, o desenvolvimento tecnológico, o surgimento das 
Organizações não-governamentais – ONGS e das redes (sociais, 
tecnológicas e econômicas), o crescente número de veículos de 
comunicação, a concentração da atenção na prestação de serviços, a 
capacidade de se processar e armazenar um grande numero de 
informações, inclusive com a criação do computador e da internet, a forma 
de vida do homem se transformou radicalmente. O turismo também sofreu 
as consequências, ora sendo promovido pela pós-modernidade, ora sendo 
negado por ela. Não se pode afirmar que o turismo seja um fenômeno 
originário na pós-modernidade, mas, sem dúvida, foi neste período que ele 
mais se transformou. (LOHMANN; PANOSSO, 2008, p. 145). 

 

Essa mudança ocorreu também devido à nova ‘’estabilidade social’’ do pós-

guerra, assim como pelo progresso da cultura do ócio ocidental, sustentado pelas 

mudanças do pensamento da sociedade da época. Molina (2004), diz que o ócio 

pode ser compreendido como uma condição ou Estado interno que busca equilíbrio 

e harmonia do individuo. Logo, o ócio é auto qualificativo e consciente. Já o tempo 

livre consiste em um tempo não produtivo ao qual se confere um conteúdo ou um 

uso diferente do habitual, um tempo desocupado.  

Como a população passou a ter suas necessidades básicas correspondidas, 

buscavam atividades para realizar nesse tempo livre, atividades estas que 

posteriormente foram denominadas atividades de lazer, como um produto do 
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trabalho. Segundo Lohamann e Panosso (2008), o conceito de lazer como 

conhecemos surge da sociedade pós-revolução industrial. Ademais, a criação da 

legislação dos direitos e deveres trabalhistas contendo a regulamentação das horas 

de trabalho diárias, auxílio desemprego, aposentadoria e férias remuneradas, 

influenciou positivamente para a prosperidade das atividades de lazer. 

Esse momento da história representa o boom da urbanização desenfreada e 

sua resultante procura pela fuga dos centros e escape da rotina. É também o início 

do Toyotismo e sua produção por demanda, em conjunto da diversificação dos 

meios de transporte, facilitando o ato de ir e vir. É nesse cenário que os produtos 

turísticos se tornam um padrão, com os mesmos modelos e estruturas.  

No entanto, na década de 1980, após a crise de petróleo que contribuiu para 

a queda da economia, o mercado volta a se estabelecer com a melhoria e inovação 

dos meios de transporte, adjunto da expansão de redes hoteleiras e operadoras de 

turismo, que passaram a oferecer novos produtos como parques de diversão e 

resorts. O público passou a usufruir de um universo de informações que não existia 

antes, levando o mercado turístico a elaborar um novo modelo de marketing 

turístico, que se adapta à demanda desse turista antenado. É fato que a atividade 

turística nesse momento alavancou a economia e impulsionou o turismo 

internacionalmente como é constatado cada vez mais nos dias de hoje.   

Vá e veja por si mesmo, essa é a mensagem de incentivo que turismo sempre 

expôs. Molina e Rodríguez (2001) constatam que o turismo moderno deve ser 

considerado basicamente como produto da cultura. Desta forma, as explicações de 

caráter predominantemente econômico que são utilizadas para compreender a 

transcendência do turismo tornam-se insuficientes, ainda que significativas, uma vez 

que não contemplam e tampouco consideram a diversidade de dimensões do 

fenômeno. Fica claro que o envolvimento da cultura no turismo é intrínseco. É 

necessário ressaltar que o turismo é uma atividade multidisciplinar que desfruta de 

diversas ciências para existir, assim como serve de base para as mesmas. Podemos 

afirmar que o turismo é um encontro entre culturas e sistemas sociais que provoca 

mudanças (SMITH, 1992).  Percebe-se então, que o turismo cultural foi pioneiro na 

linha de segmentos turísticos.  
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Desses primórdios até a atualidade, a cultura continua a ser uma das 

principais motivações das viagens em todo o mundo e durante muito tempo as 

destinações eram exclusivamente os grandes conjuntos arquitetônicos, os museus e 

os lugares que abrigavam os tesouros materiais de culturas passadas. Com o 

tempo, modificou-se o próprio conceito de cultura, ampliaram-se os limites do que os 

estudiosos e as instituições responsáveis pelas iniciativas de preservação entendiam 

como patrimônio cultural. As mudanças conceituais e das diretrizes de proteção à 

cultura tiveram influência direta na caracterização do Turismo Cultural, no perfil do 

turista cultural e na relação do turismo com a cultura. (BRASIL, 2010, p.16). Como 

apontado anteriormente, a cultura sempre esteve presente na atividade turística, 

sendo até hoje um dos principais segmentos de turismo. Porém, seu 

reconhecimento e proteção ocorreram tardiamente e sofre ataques até os dias 

atuais. Dessa forma, o próximo capítulo procurou retratar as especificidades e a 

relevância do turismo cultural e seus desdobramentos. 

 

1.1 TURISMO CULTURAL 

 

Para conceituar turismo cultural, é de suma importância que seja abordado 

primeiramente o que é cultura. Para Barroco e Barroco (2009) é um conjunto de 

aspectos materiais e imateriais, emocionais, intelectuais e espirituais que 

caracterizam uma sociedade, compreende as expressões criativas, elementos 

materiais ou construídos e as práticas comunitárias. Já Lickorish e Jenkins (1997) 

apresentam em sua visão sobre cultura a ideia onde 

 

durante um período de tempo, uma sociedade desenvolve suas próprias 
tradições, suas próprias atitudes e um estilo de vida que pode ser mais ou 
menos identificativo. Este estilo de vida é o que normalmente se vincula ao 
conceito de cultura (LICKORISH; JENKINS, 1997, p. 99). 

 

Kim e Richardson (2003) apresentam um experimento que busca 

correlacionar a construção da imagem de um destino com sua cultura popular. É 

exposto que a cultura popular inclui filmes, literatura, música, arte, fotografia e outros 

tipos de mídia, abordando também mídias de massa que têm o poder de transmitir e 

refletir valores e símbolos profusamente aceitos. (KIM; RICHARDSON, 2003, p. 

219). Os autores ainda colocam que de forma distinta dos produtos culturais 
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consumidos pela alta sociedade, a cultura popular evidencia e repercute padrões de 

comunicação de consumo de audiência muito mais vasta. Dessa forma, a 

capacidade da mesma em construir uma imagem é maior e mais abrangente. 

A cultura é parte essencial para caracterizar o turismo. Os seres humanos são 

constituídos de cultura e não podem ser dela dissociados. Torna-se claro, portanto 

que nenhuma sociedade carece de cultura, uma vez que todas possuem os 

aspectos mencionados por Lickorish e Jenkins (1997), assim como desenvolvem 

diversificados e únicos estilos de vida. É preciso investigar, portanto, as 

singularidades do turismo cultural. A OMT define o turismo cultural como: 

 

o movimento de pessoas em busca de motivações essencialmente culturais, 
tais como excursões de estudo, teatralizações e excursões culturais, 
viagens para festivais e outros eventos culturais, visitas a localidades e 
monumentos, viagens para estudar a natureza, folclore ou arte e 
peregrinações. (RICHARDS, 2009, p. 10) 

 

De acordo com Dias (2006, p. 39) o turismo cultural: 

 

[...] incorpora uma variedade de formas culturais, em que se incluem museus, 
galerias, eventos culturais, festivais, arquitetura, sítios históricos, 
apresentações artísticas e outras, que, identificadas com uma cultura em 
particular, fazem parte de um conjunto que identifica uma comunidade e que 
atraem os visitantes interessados em conhecer características singulares de 
outros povos.  

 

O autor ainda ressalta a valorização cultural do local, bem como a 

consolidação da identidade cultural de sua população, o alcance econômico 

propiciado ao destino por meio do turismo e ainda a conservação de prédios e 

monumentos históricos, como pontos positivos do segmento turístico.O turismo 

cultural é reconhecido como uma forma de turismo, em que a cultura constitui a base 

para atrair turistas ou a motivação para muitos turistas e/ou visitantes culturais 

viajarem. Isso significa que, podemos encontrar pessoas que são fortemente 

motivadas pelo turismo cultural e outras que têm sentimentos emocionais para 

aprender mais sobre a cultura, mas que não constitui o principal motivo para visitar 

um destino (ISAAC, 2008).  

 

[...] encontramos no grand tour o embrião do Turismo Cultural, em que a 

principal motivação de viagem envolve algum aspecto de viagem envolve 

algum aspecto de cultura (BRASIL, 2010, p.13-14). 
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Percebe-se que com o tempo o turismo cultural se adequou às demandas da 

sociedade, tornando a maior parte das viagens de lazer, uma visita à cultura local. A 

globalização se difundiu através da troca cultural, e a cultura ocidental prevaleceu 

nessa troca. Hoje, apesar de o turismo cultural ter deixado de ser uma forma de 

turismo reservada a grupos seletos e pessoas com um capital cultural específico 

como ocorria na época das consideradas pioneiras viagens de turismo, algumas das 

experiências daqueles viajantes do passado, são, em certa medida, semelhantes às 

dos turistas culturais atuais (MALKIN, 1999). Todas elas se resumem no que 

denominamos ‘’sintoma de Stendhal’’ (MAGHERINI, 1996), uma intensa e rica 

experiência emocional de cariz psicológico, que é resultante da contemplação de 

obras de arte. Essa é uma experiência partilhada tanto pelos viajantes do passado 

como pelos turistas culturais modernos (PÉREZ, 2009).  Diversos turistas da 

contemporaneidade ainda viajam para apreciar pinturas, museus e arquitetura 

locais, grande parte desses viajantes tendem a explorar a Europa, por possuir o 

maior acervo preservado dessas vertentes. Campo, Brea e González (2014) exibem 

a pertinente transformação na visão de cultura atual, na qual os viajantes buscam 

em seus destinos não mais apenas museus, monumentos e festivais, bem como 

elementos da cultura popular, gastronomia, cinema e esportes, desta maneira 

abrangendo exteriores de cinema ou televisão e parques temáticos. O Ministério do 

Turismo (BRASIL, 2010, p. 42) ainda traz uma análise que faz conexão com essa 

mudança de motivações dos turistas nos últimos anos que possui interface com o 

segmento de Turismo Cultural, é se da relação aos destinos que os turistas mais 

gostam de viajar pelo Brasil e os motivos para a escolha do local visitado. Dentre os 

segmentos de oferta mais procurados pelos turistas que viajam pelo País, mesmo 

que Sol e Praia ainda prevaleça, a Cultura, em espacial aquela ligada a visitação de 

cidades históricas, aparece na preferência de 12% dos turistas entrevistados. 

(SANTOS, 2001, p. 112) afirma que:  

 

[...] o turismo cultural assenta-se justamente na busca de tudo aquilo que 
convencionamos chamar de patrimônio histórico, artístico e cultural. O 
patrimônio deixado por antigas civilizações continua a despertar o interesse 
de turistas que se deslocam para todas as partes do mundo, com o objetivo 
de conhecê-lo, mesmo que esteja em ruínas. 
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Nota-se a menção de aspectos fundamentais abordados pelo turismo, tais 

como bens materiais e imateriais, além de patrimônios históricos e culturais, que se 

encontram presentes diretamente nos destinos. O foco nesse momento é salientar 

que os elementos citados precisam ser valorizados e preservados, para que também 

possam ser utilizados e aproveitados pelos visitantes. Dito isto, o seguinte tópico 

buscou qualificar e situar os conceitos e relações do patrimônio cultural e lugares de 

memória com o turismo. 

 

 

1.2 PATRIMÔNIO CULTURAL E LUGARES DE MEMÓRIA 

 

Segundo o Iphan, patrimônio cultural abrange diversas formas de expressão 

como modos de criar, fazer e viver, bem como criações científicas artísticas e 

tecnológicas, ainda obras objetos, documentos, edificações e outros espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico2. 

Pérez (2009) afirma que o patrimônio cultural é uma expressão da cultura dos 

grupos humanos que recupera memórias, ritualiza sociabilidades, seleciona bens 

culturais e transmite legados para o futuro, assim como tende a atar alguma 

permanência, quando pelo contrário a cultura está em constante mudança. Já 

Becerra (1997, p. 45) diz que “o objetivo do patrimônio é garantir a sobrevivência 

dos grupos sociais e também interligar umas gerações com as outras”.  

O patrimônio cultural, na visão de Perez (2009), é a recuperação das 

memórias do passado, a partir de uma perspectiva presente, para explicar a 

mudança dos modos de vida e está integrado por elementos culturais que adquirem 

novo valor e nova vida (KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 2001) por meio de um 

processo de “patrimonialização”. Poderíamos dizer que o patrimônio cultural é uma 

intervenção na cultura e os bens patrimoniais representam – metonímica e 

metaforicamente- formas de vida e identidades de um grupo humano em um tempo 

e em espaço concretos. O patrimônio cultural é visão do passado desde o presente 

                                                           
2 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218. Acesso em: 3 nov. 2019. 
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em direção ao futuro; é, portanto, o uso social do passado – interpretação, 

representação (GRAHAM et al., 2000).  

O turismo tem utilizado a cultura e o patrimônio cultural para criar uma 

imagem-produto que se comercializa para ver e visitar. Portanto, segundo esta 

perspectiva, o patrimônio cultural é entendido como uma nova forma de produção 

cultural, como um meio através do qual alguns locais se convertem em destinos 

turísticos (KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 2001). O patrimônio cultural é o sangue que 

dá vida ao turismo, afirmam Boniface e Fowler (1993). Dessa forma, observamos 

que o patrimônio cultural é uma das bases para a implantação de produtos turístico-

culturais, satisfazendo a necessidade dos consumidores que buscam expandir seus 

entendimentos sobre a cultura dos locais escolhidos e que prezam experiências 

autênticas. Logo, é possível afirmar que o Cristo Redentor atua como símbolo de 

expressão de identidade nacional, considerando que sua existência na cidade do 

Rio de Janeiro é ligada ao Brasil. 

Campo, Brea e González (2014), fazem uma reflexão sobre o turismo cultural 

na Espanha, relatando que o país possui uma ampla e heterogênea riqueza cultural, 

estando ainda entre as primeiras do mundo, porém obtém baixa captação no 

mercado turístico e não possui no exterior a reputação compatível a esse valioso e 

avantajado recurso. Os autores apontam ainda que um fator básico que comprova 

essa fragilidade é a carência de transformações de recursos culturais em produtos 

adequados ao consumo em viagens. A maior expansão dentro do segmento do 

turismo cultural vem de novos nichos emergentes que se diferenciam em 

submercados, dentre eles o turismo cinematográfico. Entretanto, esse crescimento 

também sucede como resultado da ampliação de rotas temáticas e culturais, tal 

como museus com exposições permanentes, em razão da perpetuação de rotas e 

itinerários turísticos por todo o globo. 

 

entre essas rotas estão aquelas que eles recriam o território através de 
nova atrações que têm pouco ou nada a ver com a realidade histórica e 
cultural dos destinos mas que são incorporadas, através do cinema ou da 
literatura, como valores agregados a eles. (HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2011; 
227)

3
. 

                                                           
3
 Entre estas rutas se encuentran las que recrean el territorio a través de nuevos atractivos que poco 

o nada tienen que ver con la realidad histórica y cultural de los destinos pero que se incorporan, a 
través del cine o la literatura, como valores añadidos a los mismos (HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2011, p. 
227). 
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Após a 3ª revolução tecnológica, iniciaram-se turbilhões de informações em 

conjunto da globalização, bem como o conceito de segmentação de mercados 

turísticos, com foco na especialização visando a captação de clientes para 

consolidar negócios e a especialização na motivação dos turistas. Surgiram então 

centenas de segmentos na área do turismo como turismo de luxo, espacial, LGBT, 

de negócios, esportivo, de sol e praia e o audiovisual, todos de suma importância 

para os estudos científicos, haja vista que com a manifestação de novas 

oportunidades no mercado, novas dificuldades surgem em conjunto, abrindo 

oportunidades para compreender como as mesmas prosperam e quais as 

características desses turistas.  

Panosso Netto e Ansarah (2010, p. 2) resumem a segmentação do turismo 

como 

 

a ideia de segmentar o mercado turístico, em qualquer destino, tem o 
mesmo significado semântico, qual seja: identificar pessoas com afinidades 
e desejos semelhantes que estejam dispostas a consumir um mesmo 
produto. As empresas turísticas fazem isso, pois podem desta forma 
conhecer melhor o seu consumidor e assim oferecer melhores produtos, 
cativando-os.  

 

Enquanto Duarte e Fonseca Filho (2016) dialogam com Tanja (2012) sobre a 

relação entre o turismo cultural e o cinematográfico, compreendendo suas 

divergências. Descrevem que no turismo cultural,  

[...] o fato dos turistas buscarem monumentos e locais culturalmente 
relevantes, enquanto que os turistas do segmento cinematográfico buscam 
também esses marcos, mas que os façam fazer a ligação entre o local e 
cena vista no filme (TANJA, 2012, p. 13 apud DUARTE; FONSECA FILHO, 
2016, p. 327).  

O Ministério do Turismo (2007) entende turismo cinematográfico como um 

segmento de turismo diretamente conectado ao turismo cultural, tendo em vista 

recursos audiovisuais em sua natureza inerentes ao âmbito cultural. Entretanto, 

nota-se que o mesmo engloba outros segmentos turísticos, considerando que as 

produções cinematográficas têm a capacidade de usufruir de imagens e cenários 

referentes ao ecoturismo, turismo de aventura e/ou turismo de sol e praia, entre 

outros. 
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A seção seguinte versa sobre o turismo cinematográfico e seus 

desdobramentos, desde seus primórdios aos dias atuais, qualificando a sua 

importância de seu estudo. 
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2. TURISMO AUDIOVISUAL  

 

Segundo o Ministério do Turismo e o Instituto Dharma (2007), o Turismo 

Cinematográfico consiste em locomoções a locais ou atrações apresentadas pelo 

audiovisual, sendo um segmento do turismo cultural. Afirmam ainda que os turistas 

motivados pelo pano de fundo dos filmes são chamados set-jetters. Logo, o cinema 

tem o poder de fortalecer símbolos e influenciar na escolha dos destinos desses 

turistas. Duarte e Fonseca Filho (2016, p. 323) retratam que: ‘’O turismo 

cinematográfico é um fenômeno que abrange, em linhas gerais, a busca por 

destinos que serviram de locação para alguma produção audiovisual, seja ela um 

filme, um seriado, um documentário ou uma novela.’’ 

O verbo viajar está intrinsicamente agregado à mudança de rotina, que 

proporciona novas experiências aos praticantes do ato, conectando-o à diferentes 

destinos, atrativos, culturas, pessoas, podendo ainda conter caráter figurativo, a 

viagem mental, que consiste no fluxo de imagens que estimulam sensações e 

desejos. Dessa forma, a imagem é fundamental nos filmes e seriados, servindo de 

cenário dos personagens ou mesmo como um envolvente enredo para os 

telespectadores, que se transformam em potenciais turistas dos locais 

demonstrados. Connel (2012, p. 1007), trata dessa influência dizendo que: ‘’O 

estímulo à viagem pode vir a partir da exibição dessas produções na grande tela do 

cinema, no conforto de casa ou, ainda, nas pequenas telas portáteis dos 

smartphones, graças ao rápido avanço tecnológico.’’ 

O que parece ser interessante notar neste sentido é que o cinema, assim 

como o turismo, possui raízes ligadas ao movimento, a imagem e ao som. Uma 

imagem tem o poder de provocar emoções em diferentes pessoas, além de 

potencialmente despertar desejos e influenciar em escolhas dos mesmos. 

Possivelmente mais que a palavra falada, mesmo que com descrições detalhadas 

de uma imagem, uma figura carrega a expressão de um momento. Afinal, ‘’uma 

imagem vale mais que mil palavras’’. Portanto, retifica-se a importância da imagem 

na divulgação de um destino. Desta maneira, não é difícil interpretar o triunfo do 

cinema a partir do século XX, quando a população passou a valorizar mais a 

imagem que a palavra, sinalizando a relevância dos meios audiovisuais. Ademais, 

as locações dos filmes podem não só impulsionar os desejos de viagem, como 
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podem proporcionar emoções, sentimentos, memórias, interpretações e concepções 

de uma região, ocasionando uma função identitária, um sentimento de 

pertencimento. Essa aspiração compartilhada pode gerar ainda comunidades, 

unindo pessoas de mesmo interesse, criando memórias e momentos de lazer 

(JEWELL; MCKINNON, 2008). 

O turismo cinematográfico exerce papel fundamental na promoção de uma 

localidade, dado que os sets de gravação se transformam também em foco de 

visitação após suas exibições. É fato que o desejo de seduzir grandes produções 

para suas regiões, com objetivo de usufruir dos benefícios que o cinema traz é de 

interesse de diversos países no mundo inteiro. Segundo o ‘’Estudo de Sinergia e 

Desenvolvimento Entre as Indústrias do Turismo & Audiovisual Brasileiras’’ (BRASIL, 

2007), a influência do turismo cinematográfico alcança o âmbito cultural local, 

impacta positivamente de forma incisiva na economia da região, além de favorecer 

para o crescimento do fluxo de turistas. Uma vez exposta em um produto 

audiovisual, a região dissemina sua identidade cultural mundo á fora, propiciando 

um olhar focal do que pode oferecer ao turista, deixando de ser conhecida por um 

número restrito de pessoas, passando a ser representada pela imagem consolidada 

no audiovisual (NASCIMENTO, 2009, p. 69). Em 1998, Riley Baker e Van Doren já 

trabalhavam com a convergência entre turismo e filmes, afirmando que não só 

induziam telespectadores para locais de diversão como para suas locações de 

filmagem. 

O segmento de audiovisual tornou-se mais um dos planos de atração de 

visitantes executados pelo turismo global, contribuindo assim para a ampliação da 

concorrência, além da inovação de produtos turísticos. Em grande parte, uma 

produção audiovisual envolve diversos serviços e custos à sua equipe de filmagem, 

como hospedagem, alimentação e logística, que por si só podem estimular o turismo 

local e impactar positivamente a população residente. Essa rede é capaz de ainda 

produzir empregos direta ou indiretamente, tais como figurinistas, pintores, 

cozinheiros, maquiadores, dentre diversos outros funcionários capacitados e 

necessários para a criação de um produto audiovisual. Ademais, o turismo 

cinematográfico, também é um forte instrumento de promoção da imagem de um 

destino. 
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o cinema e a televisão podem ser instrumentos para ampliar a viabilidade 
de destinos de Turismo Cultural. A utilização de locais de expressivo valor 
histórico-cultural em cenários e ambientes para as gravações de um filme 
ou minisséries e novelas, pode despertar o interesse turístico de novos 
públicos. Essas oportunidades devem ser aproveitadas para o 
desenvolvimento de outros conteúdos e temas da cultura local, otimizando a 
ocasião para diversificar a oferta turística existente. (BRASIL, 2010, p7).  

 

O turismo já utiliza o audiovisual como tática para influenciar seus 

consumidores, consciente ou subconscientemente, a querer visitar o que é exibido 

nos filmes. “[...] cada vez que o destino é retratado, ganha mais visibilidade, 

alavancando o desenvolvimento sustentável do turismo.” (BRASIL, 2007, p. 8). Os 

telespectadores possuem diversas e particulares motivações, constatando que 

apenas os interesses gerados por uma produção audiovisual podem não ser 

suficientes para levar o público até o local exposto. Conhecer e entender o público é 

indispensável para investir de forma certeira no marketing local com o objetivo de 

torna-lo bastante atrativo, bem como para tornar o enredo próximo da realidade dos 

mesmos, impactando efetivamente na experiência catártica da obra. Inúmeros são 

os casos de sucesso que souberam aplicar essa estratégia com o potencial único do 

turismo quando se trata de promover atrativos turísticos, como o caso da trilogia 

‘’Senhor dos Anéis’’ (2001-2003) e da saga ‘’O Hobbit’’, filmados na Nova Zelândia, 

onde o imaginário das paisagens medievais causou a expansão de 300% no fluxo 

turístico após a estreia apenas do primeiro filme da trilogia (BRASIL, 2007b, p.4), no 

mesmo momento, segundo o relatório publicado pela States New Zealand (2019), 

ainda fazendo com que o número de turistas saltasse de 1.724.745 a 1.935.228, 

permanecendo em crescimento contínuo. 

 Além do longa ‘’Quatro Casamentos e um Funeral’’ (1994), onde o Crown 

Hotel, em Amersham, na Inglaterra, que serviu como cenário da obra, teve suas 

vagas esgotadas nos três anos consecutivos após o lançamento do filme. Não 

apenas filmes apresentam esse potencial influenciador, como também as séries, 

como foi o caso de ‘’Outlander’’ que se passa na Escócia (figura 1 e 2), envolvendo 

história, turismo, romance e aventura, e que com o incentivo de pacotes voltados 

para esse tipo de público propiciado pelo próprio país já apresenta grandes 

repercussões no turismo local4. Segundo Brito (2019), as Terras Altas, as cidades 

históricas, os castelos e os cenários medievais apresentados na série por si só já 

                                                           
4 Disponível em: http://pisa.tur.br/pacote/escocia-outlander 
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tiram o folego dos telespectadores, além de implantar desejos de conhecer as 

locações escocesas. Brito também relata que o site VisitScotland possui um mapa 

interativo5, que aponta as locações específicas filmadas de cada temporada, com 

fotos e descrições para que os visitantes possam explorar por si mesmos.   

Essa técnica de entrada planejada de produtos em filmes ou shows 

televisivos que podem vir a influenciar a opinião da audiência sobre o produto e/ou 

influenciar seu comportamento favoravelmente em relação a ele é chamada de 

product placement (BALASUBRAMANIAN, 1994 apud HUDSON; RITCHIE, 2006, p. 

387). É pertinente ressaltar que no momento atual a sociedade se encontra em um 

universo imerso em publicidade massiva, ocasionando bloqueios com essa 

excessiva exposição. O marketing embutido nos filmes máscara essa publicidade 

evitada, fazendo com que o telespectador absorva a mensagem sem se sentir 

atacado. As mensagens presentes nos filmes [...] “são memoráveis o suficiente para 

capturar a atenção e manter o interesse das pessoas que não podem viajar 

imediatamente” (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 267). 

Um outro termo usado para expressar esse impacto do cinema no turismo é o 

filme induced tourism. Para Beeton (2005), o segmento se divide em: On Location6, 

que consiste na locação natural das gravações, onde as paisagens e os pontos 

turísticos são apresentados ao público, seja com elementos naturais ou modificados 

pelo homem, formando o pano de fundo do enredo, fazendo parte do elemento 

cultural de uma obra, estimulando seus espectadores a viajarem a seu destino para 

sentir na pele todas as experiências possíveis semelhantes a seus personagens 

favoritos e o Off Location7 (figura 3 e 4) que são visitas aos estúdios onde são 

filmadas as obras, onde a curiosidade pelo que se passa por trás das câmeras 

prevalece, com foco na tecnologia operada, podendo contar com visitas guiadas, 

cheias conforto e comodidade, com a imersão na fábrica de sonhos que 

reproduzem, mesmo que falsas.  

De acordo com o site G1, inaugurado em 16 de junho de 2010, o Wizarding 

World of Harry Potter, localizado em Orlando, recria os locais retratados no filme. 

                                                           
5 Disponível em: https://www.visitscotland.com/see-do/attractions/tv-film/outlander/ Acesso 
em 6 out. 2019. 
6 O termo pode ser traduzido como: Turismo na Locação. 
7 O termo pode ser traduzido como:Turismo fora da Locação. 
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Possui o Castelo de Hogwarts, entre outros atrativos. Disponibilizam também 

alimentos como sapos de chocolate, cervejas amanteigadas e os feijõezinhos-de-

todos-os-sabores, espécies de jujubas de gosto para lá de duvidoso. Além das 

montanhas-russas em formato de dragão, os fãs da saga ainda podem comprar 

souvenires em forma de varinhas, vassouras voadoras, livros que mordem, 

uniformes e bolas de quadribol. O sucesso do parque é realmente incontestável, 

uma vez que a marca de um milhão de visitantes foi ultrapassada mais rápido que 

em qualquer outro parque. Para Nascimento (2009), Walt Disney foi um visionário 

inovador que notou o poder do cinema de estimular o público a querer experienciar o 

que observam com tanta admiração nas grandes telas. Foi assim que com sua 

equipe e seus filmes tão aclamados, atraiu multidões para seu parque de diversões. 

FIGURA 1: On Location – Set de filmagem de Outlander. Castle Leoch, 

Scotland. 

 

Fonte: Google 2019 

FIGURA 2: On Location – Set de filmagem de Senhor dos Anéis. Matamata, 

Nova Zelândia 

 



29 
 

 
 

FIGURA 3: Off Location – Universal Studios Florida                                               

 

Fonte: Acervo Pessoal 

FIGURA 4: Off Location – Disneyworld 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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A diferença primordial entre o on e off-location é que o primeiro se baseia em 

locais reais, preexistentes que não foram criados a partir de produções audiovisuais, 

enquanto o segundo são locais criados com uma proposta já delimitada para esse 

uso. É preciso avaliar nesse ponto que tipo de instituições estão envolvidas na 

interface planejada do turismo com o audiovisual. 

Como pontuado por Campo (2014 p. 4), o cinema atual, como força 

multidimensional, demonstrou sua capacidade de divulgar destinos, transformar 

lugares normais em atrações e, como princípio de direção, usado para organizar 

parques temáticos. Muitos escritórios de convenções e visitantes têm 

permanentemente funcionários dedicados exclusivamente a hospedar e servir os 

exploradores do cinema que procuram locais ou exteriores para filmar. A guia do site 

Shot on this Site, ou filmado nesse lugar, ensina espectadores como chegar aos 

palcos usados em seus filmes favoritos. Organizações ou administrações nacionais 

de turismo também produzem seus próprios filmes, que serão usados em 

campanhas pela mídia como instrumentos de vendas. Essas organizações são 

chamadas de Film Comissions. 

 

[...] No mundo inteiro existem birôs que centralizam a informação 

sobre filmagens numa região e que tem por objetivo não apenas 

facilitar o trabalho dos produtores, como também de promover o 

potencial da região no meio audiovisual: são as famosas Film 

Commissions (BRASIL, 2007b, p. 12). 

 

Uma Film Commission (FC) ou escritório de apoio audiovisual visa à 

promoção da cidade ou do estado como destino privilegiado para a filmagem de 

produções audiovisuais nacionais e internacionais, auxiliar os produtores com a 

estrutura e logística necessárias, realizando a interface com o poder público, para 

facilitar as filmagens e contribuir para o crescimento econômico e para a criação de 

empregos, podendo ser operados pelo governo e/ou pela iniciativa privada (AFCI, 

2019). Os serviços oferecidos pelas film commissions são muitos e foram se 

expandindo na medida em que esses órgãos foram crescendo. A Association of Film 

Commissioners International (AFCI) é uma organização profissional oficial para as 

film commissions de todo o planeta que assiste à produção televisiva, 

cinematográfica e audiovisual. Além disso, a AFCI também atua na promoção de 
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cursos e treinamentos voltados para os seus membros, nos mais diferentes eixos da 

produção audiovisual, incluindo questões voltadas para a gestão de uma film 

commission. Tanskanen (2012, p.12), aponta que a existência de uma film 

commission é fundamental para que haja o estímulo ao turismo cinematográfico. 

Para mais, é essencial que agências de fomento e equipes de produção e filmagens 

dos audiovisuais, bem como agências e operadoras de turismo se envolvam no 

processo. Existem mais de 300 film commissions filiadas à AFCI espalhadas pelo 

mundo, nos seis continentes. A Rede Brasileira de Film Commissions (REBRAFIC), 

no lugar da extinta Associação Brasileira de Film Commissions (ABRAFIC), atua 

com os mesmo objetivos da AFCI, porém em território nacional, possuindo nove film 

commissions já estabelecidas legalmente: Bento Film Comission, Garibaldi Film 

Comission, Minas Film Comission, Porto Alegre Film Comission, Prado Film 

Comission, Rio Film Commission, Santos Film Comission e São Paulo City Film 

Commission (AFCI, 2019), e outras 16 em processo de formação. A proposta da 

REBRAFIC é divulgar o país como um atrativo nacional e internacional para 

locações, além de fornecer informações sobre as film commissions locais 

(REBRAFIC, 2019). Ainda na esfera nacional, o principal órgão de fomento do 

audiovisual é o Ministério da Cultura (MinC). Esse é responsável pela “[...] política 

nacional de cultura e a proteção do patrimônio histórico e cultural” (BRASIL, 2019). 

O ministério compreende a cultura através de seu viés: simbólico, cidadão e 

econômico. O cinema é um produto do audiovisual, sendo abordado como 

expressão da cultura brasileira, bem como um direito dos cidadãos a ter acesso a 

essa forma de expressão e ainda como impulsionador do desenvolvimento (BRASIL, 

2017). Além disso, a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é vinculada ao Minc, 

tendo como responsabilidade fomentar, regularizar e fiscalizar o mercado 

audiovisual e do cinema brasileiros.  

Para evitar a padronização do destino turístico, é necessário implementar um 

processo de reengenharia de produtos-destino. Para isso, a oferta deve ser 

organizada, redesenhada e reconstruída com base no que o cliente realmente 

deseja. Smith (2003) indica que o produto do turismo cultural está mudando porque 

há uma mudança de interesse, do patrimônio para as artes, incluindo o audiovisual. 

Os destinos pioneiros no turismo cinematográfico, como o Reino Unido, Nova York, 

Califórnia, Nova Zelândia ou Paris, ou outros destinos que incorporaram mais 
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recentemente essa tipologia em suas estratégias de marketing, como Andaluzia, 

Barcelona, Bruxelas ou Japão, criaram mapas de localização de filmes e passeios 

pelos lugares que os espectadores puderam ver anteriormente na tela pequena ou 

grande (CAMPO, 2014, p. 13). 

No Brasil, o termo turismo cinematográfico aparece com mais frequência, 

sendo a nomenclatura escolhida pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2007), 

possuindo alguns destinos que utilizam do segmento como produto turístico 

diferenciado. O país está começando a perceber os benefícios trazidos pelo 

segmento. Nos tempos de globalização que presenciamos, o cinema é 

imprescindível na divulgação de um destino turístico como provado por Nova York e 

Nova Zelândia. O Brasil também esta incluso nesse processo de reconhecimento 

mundial através de obras nacionais e internacionais, como exposto nos filmes 

Central do Brasil (1988), Cidade de Deus (2002), Tropa de Elite (2007), Velozes e 

Furiosos 5 (2011) e A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte I (2011), nas animações 

Alô Amigos (1943), Rio (2011) e nas séries como Black Mirror (2019). Algumas das 

obras tratam o país como paraíso tropical, festivo e boêmio, enquanto outras relatam 

violência, racismo e corrupção. 

O Rio de Janeiro promove sua identificação através de seus símbolos: o 

Cristo Redentor, Copacabana, os Arcos da Lapa. Esses símbolos aparecem 

constantemente em imagens de divulgação e identificação. A cultura carioca 

também ganha seu espaço no cenário identitário com as favelas, o samba, a bossa 

nova, o futebol, o carnaval, as praias e sua história, todos ainda com muita 

resistência por suas ligações com violência e preconceito. A arquitetura do Rio 

possui misturas do novo e do antigo, do moderno e do vintage, mas também 

apresenta o contraste entre prédios e favelas, exibindo a harmonia caótica local. 

Como apresentado anteriormente, o cinema têm a força de difundir culturas e 

promover destinos com poder de comover e influenciar diversas pessoas com suas 

ideias. A cidade possui a maior projeção internacional e está atraindo um número 

crescente de produções cinematográficas. Segundo uma matéria da revista Exame 

(2011), o Rio foi palco de 50 das 92 produções naquele ano. Sediando megaeventos 

e sendo pano de fundo de produções internacionais tendo o Rio de Janeiro como 

locação, o ano de 2011 posicionou o Rio de Janeiro em um pedestal na mídia 

mundial. O filme “Rio” (2011), teve a maior repercussão no turismo cinematográfico, 
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divulgando a cidade em diversas faixas etárias, sendo os EUA seu principal 

consumidor, onde os agentes de viagem levavam os clientes para assistirem ao 

filme para promover os pacotes turísticos da cidade. Segundo a RioMap (2011), os 

turistas queriam realizar o mesmo roteiro feito pela arara azul “Blu”, protagonista 

principal do filme “Rio” (figura 5), como o Cristo Redentor (figura 6), Pão de Açúcar, 

Lapa, Santa Teresa, Vista Chinesa e praias cariocas. De acordo com a matéria, 80 

marcas alinharam suas campanhas [ao filme], com apoio de marketing de US$100 

milhões. Ademais, a TAM – Linhas aéreas, em parceria com a 20th Century Fox, 

desenvolveu duas promoções que tinham a animação, e por extensão a cidade 

como tema, além de utilizarem os personagens em ações de marketing em seus 

voos comerciais pelo mundo e em revistas. Exemplos como esses demonstram a 

força que o segmento tem, em especial, no impacto econômico gerado. Em termos 

específicos, os exemplos demonstram os impactos indiretos causados pelo 

marketing promocional do filme são satisfatórios se comparados aos resultados de 

campanhas de marketing direcionadas. 

FIGURA 5: Poster do filme Rio (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 2019 
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FIGURA 6: Cristo Redentor - Patrimônio cultural material do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 2019 

 

Todavia, no cenário brasileiro não há pesquisas que confirmem que a 

expansão do número de turistas ligados a produções audiovisuais (OLIVEIRA, 

2014); O professor doutor Ari Fonseca da Silva Filho (2018), relata que não há 

pesquisas de demanda que integrem o turismo e o audiovisual para fundamentar a 

existência dessa demanda não só no campo teórico, mas no prático. Porém, 

encontram-se alguns estudos de pesquisa sobre o tema focando em específicas 

cidades brasileiras (DUARTE; FONSECA FILHO, 2016; OLIVEIRA, 2014; PEREIRA 

NETO; SCHMIDLIN, 2013). 

É preciso sensibilizar o trade turístico nacional em relação ao potencial do 

turismo e seus impactos benéficos oferecidos pela difusão de seus destinos no 

mundo do showbiz, visto que o turismo cinematográfico é compreendido por 

diversos países como um mecanismo de promoção de destinos. 

Como observado pelas constatações acima, o turismo em algumas cidades 

foi impulsionado pela consolidação da imagem em cenários de filmes. Com isso em 

vista, levantam-se algumas indagações. As cidades de Nova York, Nova Zelândia, 

Paris, Roma e outras citadas previamente nesse trabalho seriam destinos tão 

procurados se não houvessem gozado de roteiros cinematográficos renomados no 

cinema? Um questionamento sem resposta definida, porém fica à reflexão. 
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Ainda que o debate sobre conceitos do turismo cinematográfico esteja muito 

presente na atualidade, é indispensável ponderar os benefícios e malefícios que a 

atividade pode gerar. 

O turismo pode impactar favoravelmente o setor econômico, com a geração 

de emprego e renda, o aperfeiçoamento da infraestrutura do local, o 

desenvolvimento da qualidade de vida dos moradores e a ampliação da visibilidade 

internacional do destino. Para isto, é necessário um planejamento turístico eficaz, 

baseado em estudos envolvendo história, geografia, estatística, gestão de negócios, 

patrimônio, antropologia, meio ambiente e políticas públicas, ao lado desse 

relacionamento entre campos de saber não podemos negligenciar o relacionamento 

entre pessoas, como observa Castelli: 

 

‘É preciso despertar a consciência de que, muito antes dos reflexos 
econômicos, o turismo deve fazer sobressair a importância do inter-
relacionamento entre as pessoas dentro de uma consciência de 
respeito de todos os elementos que formam a cultura do povo 
(CASTELLI, 1990, p. 123). 
 

Um case de sucesso foi a criação de um pacote de lua de mel baseado no 

filme ‘’A Saga Crepúsculo: Amanhacer – Parte 1’’, filmado em Paraty (RJ), feito por 

um empresário. Mesmo não sendo uma influência de uma ação das Film 

Comissions, o exemplo serve para ilustrar que de maneira simples pode-se obter 

resultados positivos de curto e longo prazo. 

Como apresentado anteriormente, o aumento do número de visitantes pode 

ser um aspecto muito positivo, todavia se não for bem estruturado e planejado, pode 

se tornar um pesadelo, podendo provocar o aumento dos preços de hospedagem, 

alimentação e outros serviços após a chegada da equipe de produção, a falta de 

preparo da comunidade local para receber o fluxo de turistas e o aumento no 

número de roubos de placas ou partes do cenário por parte daqueles que caçam 

souvenires, conhecidos como souvenirs hunters (RILEY; BACKER; VAN DOREN, 

1998, p. 931). Pode surgir um conflito entre a comunidade local e os novos turistas 

que chegam (CONNELL, 2012). 

O aumento no fluxo de turistas pode não ser compatível com a capacidade de 

carga do destino (TOOKE; BAKER, 1996, p. 92), gerando outras complicações, 

como aumento no tráfego de veículos, congestionamento de pessoas, perda da 
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privacidade e perda dos hábitos comuns da comunidade local. Existe também a 

constante preocupação com a degradação do ambiente natural (HUDSON; 

RITCHIE, 2006).  As redes sociais possuem um papel essencial no marketing de um 

destino. Muitas vezes essas redes disseminam ideais de status social, fazendo com 

que seus usuários visitem certas regiões para postar em suas páginas na busca 

incessável por likes e seguidores. Quando isso acontece sem que o local esteja 

preparado para os turistas o turismo torna-se negativo. Existem diversos exemplos 

de como o audiovisual impactou desfavoravelmente um local como com o filme ‘’A 

Praia (2000), onde a vegetação nativa da praia Maya, nas Ilha Phi Phi Lae, foi 

retirada para implantação de outras espécies apenas para que se encaixa-se ao 

roteiro da obra. A população local ainda protestou contra as mudanças na praia 

geradas pela filmagem. Entretanto, a vegetação nativa não resistiu e os danos 

causados a mesma foram permanentes (COHEN, 2005). De acordo com uma 

matéria de fevereiro de 2018 publicada pelo jornal The Guardian8 as autoridades 

tailandesas fecharam a praia para visitação turística buscando reverter a situação 

que estava sendo mais prejudicada com a massa de turistas que chegava à ilha 

diariamente. Outro exemplo ocorreu na Croácia, com o aumento da procura pelas 

locações de filmagem da série ‘’Game of Thrones’’. De acordo com a BBC News9 

após a inspeção da Unesco no centro histórico do país, foi constatado o aumento no 

número de visitantes causando risco a conservação de monumentos locais. 

O uso incorreto de recursos e a inexistência de um planejamento efetivo e sua 

devida administração podem vir a posicionar os recursos naturais que atraem os 

turistas em situação de risco. Potencialmente, estabelecendo impactos significativos 

e de suma importância, além de poder alterar os cenários ecológicos e culturais 

como vegetação, solo, água, fauna, recursos histórico-culturais, e 

consequentemente a experiência dos excursionistas. (BOAS, 2004).  

Uma pesquisa realizada pelo Estudo de Sinergia e Desenvolvimento Entre as 

Indústrias do Turismo & Audiovisual Brasileiras (BRASIL, 2007) com a intenção de 

validar as principais dificuldades, oportunidades e riscos no mercado audiovisual 

comprovou que dada a escassez de políticas públicas setoriais e dos procedimentos 

                                                           
8 Disponível em: <https://www.theguardian.com/travel/2018/feb/14/thailand-maya-bay-the-
beachmovie-close-to-tourists-leonardo-dicaprio > Acesso em 03 de novembro de 2019. 
9 Disponivel em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40759936. Acesso em: 5 
out. 2019. 
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burocráticos complexos ainda fortemente presentes na realização do potencial 

audiovisual transacional o Brasil já perdeu várias chances de se inserir no mercado 

internacional. Problemas esses estruturais que precisam ser reconhecidos e 

solucionados pelas autoridades de cunho político. Entretanto, o poder do turismo 

cinematográfico é maior que suas fraquezas. Outras estratégias de mercado devem 

ser averiguadas para que o Brasil desenvolva nichos dignos de competição 

internacional. Alguns pontos substanciais são identificados para tal, como: 

Criação de um pacote atrativo, unificando incentivos fiscais às 

virtudes nacionais; Suporte e chancela governamental à atuação da 

rede nacional de film commissions; Divulgação da cultura e imagens 

típicas da geografia aos olhos do grande público mundial, agregando 

valor ao audiovisual em conjunto com o turismo e economia local; 

Incentivo à modernização da infra-estrutura potencialização do talento 

criativo nacional com formação e qualificação de mão-de-obra técnica 

(BRASIL, 2007, p. 54). 

 

Torna-se claro que quando planejado e estruturado o turismo cinematográfico 

consegue beneficiar a população local, os visitantes, os produtores e a região 

filmada. Para tal, os órgãos responsáveis por promover o turismo cinematográfico 

devem estar envolvidos desde a escolha do local de gravações até a recepção da 

comunidade com o turista. Ademais, para viabilizar esse processo com êxito é 

essencial que haja o fomento de políticas públicas, redução de burocracias para a 

regulamentação das filmagens e ações de marketing como movie maps ou mapas 

de filmes, impressos ou online contendo o mapa local associado ao filme produzido 

para usufruto dos turistas interessados. Esses mapas trouxeram bons resultados 

onde foram implantados (HUDSON; RITCHIE, 2006, p. 391), como na Irlanda com 

os mapas das locações de Outlander. Os tours guiados e film walks ou filmes 

guiados pelas locações de filmes também mostram aderência pelo público. 

(HUDSON; RITCHIE, 2006, p. 392). 

Essa relação entre cinema e destino só tende a crescer, intensificando o 

turismo cinematográfico, divulgando cenários e locais. Considerando a 

grandiosidade do turismo audiovisual, a autora do presente trabalho sondou a 

origem do cinema, investigando seu crescimento, assim como as formas de sua 

reprodução na atualidade e optou por explorar o universo das salas de cinema e o 

rumo que tomaram com foco nas salas de cinema de Niterói. 
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2.1  OS PRIMÓRDIOS DO CINEMA 

 

“Luz, câmera, ação”, sequência de palavras que marcaram a produção do 

cinema no mundo. Da simples ‘’chegada de um trem à estação’’ a Avatar, os 

telespectadores ficam cada vez mais deslumbrados com a experiência de imagem e 

som. Muito além de divertimento, os filmes passaram a representar cotidianos, 

vivências e histórias reais, trazendo um efeito de catarse que deslumbrou o público e 

inaugurou uma nova forma de interpretar a vida. 

 

‘’O cinema é uma das expressões culturais de uma sociedade capaz de 
retratar, moldar e criar imagens e opiniões sobre aquilo que exibe.’’ 
(BUTTLER, 1990, p. 120) 

 

De documentários a sagas, diretores ao redor do globo buscam a melhor 

forma de apresentar sua visão de uma história, seja ela real ou não, contando com a 

colaboração de diversos profissionais cada vez mais especializados, que tornam 

uma produção em arte. A base e a possibilidade de uma arte do cinema residem no 

fato de que todas as pessoas e todas as coisas pareçam o que são. (XAVIER, 2018)  

Assistir a uma experiência cinematográfica tornou-se febre no século XX, com 

a rapidez das inovações e da globalização, fazendo com que as produções tivessem 

proporções internacionais. O tópico presente abordou os primórdios do surgimento 

desse fenômeno hoje conhecido como cinema. 

Na década de 1870, os aparelhos que levaram à geração de imagens em 

movimento não se destinavam à produção de filmes, e sim, a propósitos científicos, 

como o zoopraxinoscópio, criado para realizar o registro do trote de cavalos e outros 

aparelhos para o estudo dos movimentos dos animais, bem como para observar o 

movimento dos planetas, como nas fotografias, que já existiam nessa época. Por 

isso, nesse processo, foram cientistas e fotógrafos os que contribuíram para o 

desenvolvimento das primeiras máquinas voltadas para possibilitar o movimento das 

imagens. 

Louis e Auguste Lumière, irmãos franceses filhos de um pintor de letreiros e 

uma lavadeira, traçaram seus nomes na história quando trouxeram a inovação do 

cinematógrafo. Os Lumières filmavam tudo que viam e se reuniam em uma gruta 

que lhes servia como quarto escuro para revelação. Era o século das invenções, 
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portanto, aperfeiçoar, desenvolver e improvisar eram qualidades imprescindíveis. 

Depois de anos de experimentos em 1895, após da invenção de Edson com o 

kinetoscópio, ou cinescópio, e suas diversas pesquisas, desdobramentos e estudos 

avaliados, os irmãos produziram a famosa cena da saída dos operários da fábrica. 

Nesse ano, realizou-se a primeira exibição pública cinematográfica ‘’Arrivè d’untrain 

em gare à La Ciotat’’ (Chegada de um trem à estação Ciotat), por meio de sua nova 

invenção, o cinematógrafo. Com apenas sessenta segundos de duração, o público 

que assistia a obra tentou fugir do trem que parecia chegar pela tela, temendo que 

fossem atropelados pela sequencia de imagens. Esse foi o primórdio da grande 

estrada percorrida pelo audiovisual até a classificação do cinema como sétima 

arte10. A inovação de Louis e Auguste Lumière se mostrava um tanto superior a seus 

antecessores. Todavia, os diretores de cinema da época não tinham muitos 

requisitos para as gravações e utilizavam o aparelho com o que tinham disponíveis. 

(SUPERINTERESSANTE, 2016) 

FIGURA 7: Cinematógrafo 

 

Fonte: Google 2019 

Diversos outros entretenimentos visuais que brincavam com a imagem eram 

ofertadas por ambulantes nas ruas nessa época como os peep-holes11 e os 

kinetoscópios, que contribuíram substancialmente para o processo inventivo dos 

                                                           
10

 Disponível em: https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2013/12/o-dia-em-que-os-irmaos-lumiere-
apresentaram-o-cinema-ao-mundo/ 
11

 Peep-hole ou kinetoscópio era um aparelho que com a inserção de uma moeda possibilitava que 
um par de olhos se posicionasse a sua frente e usufruísse da visão de um curto filme, exibido em 
uma pequena tela (MUSSER, 1990). 
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Lumières. Essas máquinas extraordinárias que brincavam com imagens colaboraram 

para o conflito identitário preliminar do cinema. Segundo Rick Altman (1996, p.8), o 

cinema foi primeiramente denominado como ‘’cena muda, ‘’teatro ótico’’, ‘’fotografia 

animada’’, ‘’lanterna mágica aperfeiçoada’’, ‘’quadros movediços’’ ou ‘’vistas 

móveis’’. Rafael de Luna Freire (2012, p.16) retrata que em seus primórdios, os 

filmes não eram exibidos de forma exclusiva como espetáculos, mas atrelados a 

apresentações de lanternas mágicas12, que já possuíam circuito, plateias e 

praticantes próprios. Dessa forma, não se pode considerar esse o ponto de partida 

como nascimento das salas de cinema. 

Porém, nenhum dos outros adventos de divertimento e entretenimento 

conseguiu atingir um público considerável para se sustentarem. Dessa forma, pode-

se perceber que as tecnologias utilizadas no cinema foram o resultado de um 

conjunto de invenções, inicialmente esparsas, que foram desenvolvidas a partir da 

formação de uma rede, consentida ou não, de pesquisadores que começam a inter-

relacionar suas criações. Havia ora colaboração, ora conflitos entre os inventores, 

que costumavam se utilizar das patentes para assegurar o domínio de exploração 

econômica das suas invenções, o que mais tarde levaria a uma verdadeira guerra 

pelo monopólio destas tecnologias por empresas produtoras da época.  

Rafael de Luna (2012, p.69) relata que até os anos 1920, o cinema dividiu seu 

espaço de exibição com o teatro, além de conter em suas obras muitas 

características das peças, como a teatralidade, ainda interligando os filmes com 

apresentações teatrais. Nesse momento o cinema era chamado de ‘’primeiro 

cinema’’ por ser ainda um ‘’Modo Primitivo de Representação’’ (BURCH, 1990), 

evidenciado com o fraco enquadramento das imagens, distância entre os 

atores/cenários e as câmeras, as cenas quase sempre em planos estáticos, além de 

interpretações expressivas como as de espetáculos de teatro. Nesse momento o 

divertimento estava presente no movimento das imagens, sua apresentação de 

terras distantes e vidas diferentes, não tanto no filme em si. O hábito de passear nas 

modernas ruas da cidade se tornou um hobbie que era inclusive muito retratado 

pelos cinematógrafos, uma vez que capturava imagens em movimento. Logo, as 

salas de cinema se tornaram muito convidativas. Da mesma forma, os filmes foram 

                                                           
12 Deac Rossel (2002), constatou que o cinema teve sua primeira exposição em meio à 
cultura da lanterna mágica e gradualmente conquistou seus locais de exibição, conquistando 
seus praticantes e eventualmente erradicando sua prática no mundo do entretenimento. 
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se especificando com os gêneros, como dramas ou policiais, atores internacionais 

começaram a se tornar astros e a duração das obras aumentou para até uma hora, 

muitas vezes sendo tratados como séries, contendo continuações. Em 1914, Musser 

(1990, pp. 3-4) destaca a apreciação mundial por filmes lineares e narrativos, com 

representações do real, recheadas de moralismo. Foi a grande sacada de Hollywood 

ao seguir essa linha de filmes que conquistaram públicos alguns anos depois. É 

interessante pontuar que filmes brasileiros já tinham seu espaço, ao menos no 

cenário nacional, com produções como A Moreninha (Glauco Mirko Laurelli,1970), 

Perdida (Carlos Alberto Prates Correia, 1976) e O Guarany (Norma Bengell, 1996). 

Todavia, esses eram apresentados nas salas de cinema para diversificar as 

produções, não conseguindo concorrer com os filmes internacionais, com destaque 

aos americanos. A modernidade se instalou e com ela o consumismo, o 

exibicionismo e a ostentação, como podem ser vistos nos filmes dessa época 

retratados por Woody Allen. Nesse período, muitas salas de cinemas foram abertas, 

ganhando cada vez mais espaço na vida cotidiana e se inovando constantemente 

fosse com o surgimento de variados gêneros de filmes, sua extensão de duração ou 

com o aperfeiçoamento dos aparatos tecnológicos de reprodução cinematográfica. 

Todos os itens comentados ligados diretamente com o a expansão do comércio 

cinematográfico criado por grandes produtoras na época, que tornaram o cinema em 

uma indústria.  

Nas décadas seguintes inúmeros aperfeiçoamentos foram acrescentados ao 

cinematógrafo, como o cinema narrativo, filme falado, o cinema colorido e os efeitos 

especiais. O cinema se tornou uma grande indústria, que através de telões de 

diversas salas de cinema do mundo influenciou pessoas de todas as idades, a 

explorar os inúmeros universos fantásticos, reais ou não, promovidos pelos 

criadores de obras cinematográficas. Segundo a Cartilha do Turismo 

Cinematográfico Brasileiro (2007), não há quem resista ao clima ocasionado por 

uma boa histórica no escurinho frente a uma grande tela, tendo a possibilidade de 

esquecer a vida fora daquele ambiente e imergir no lúdico mundo à sua frente. O 

telespectador busca viver as emoções e aventuras dos personagens fictícios.  

A partir da década de 1920, o cinema, assim como demais atividades 

culturais, passou a ter papel importante no cotidiano da sociedade, beneficiando 

além de seus próprios desejos, também a economia. Tal como os personagens 
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inspiradores que bravamente lutavam por seus sonhos no show do audiovisual, 

alguns dos telespectadores iniciaram uma jornada à procura das experiências 

vividas por seus heróis, tanto em cenários produzidos quanto em locais de gravação, 

nascia assim o turismo cinematográfico. Reis (2002) apresenta a experiência 

catártica que o cinema proporciona, como sensibilizar e comover o público ao exibir 

algo que remeta valores culturais ou sociais, próximos a experiências reais.  

Todavia, com os adventos das novas tecnologias as antigas salas começaram 

a se fechar. Diversas razões intensificaram esta redução e até mesmo extinção de 

muitas salas de cinema como o abarrotamento dos centros urbanos onde se 

localizavam as principais salas, o surgimento dos shoppings centers que trouxe o 

público de massas para seu interior e o alto valor dos ingressos cobrados aos 

espectadores pelas exibições. 

 

três importantes fatores pareciam estar nas bases de toda essa 
problemática: as salas de exibição não acompanharam os avanços obtidos 
na etapa de filmagem, o baixo preço dos ingressos e a especulação 
imobiliária – estas duas últimas tornavam a atividade pouco atrativa para 
exibidores e investidores. (BESSA, 2013, p. 184). 

 

As salas ainda foram aos poucos perdendo seus espaço para outros tipos de 

entretenimento e principalmente para as inovações mais práticas que vieram delas 

como a televisão, as fitas cassetes, os dvds, os serviços de streaming e até a 

pirataria. Na atualidade, há diversos domínios eletrônicos que disponibilizam filmes e 

séries a preços considerados acessíveis até para a população mais pobre do país, 

com serviços de streaming e on demand. Há, também, sites que utilizam-se da 

pirataria para fornecer esse serviço e lucram com o dinheiro investido por 

patrocinadores. Para Alessandra Maleiro (2007, p. 44) “[...] a pirataria via internet é 

um crime com alcance global que afeta cada criador e dono de copyright, o 

consumidor e a economia. Não podemos considerar de maneira descuidada essa 

forma de pirataria”. O tópico seguinte fez uma análise focal das salas de Niterói entre 

os anos 1920 e 1940, buscando as origens e principais salas no auge de sua 

existência na cidade. 

 

2.2 SALAS DE CINEMA DE RUA DE NITERÓI 
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Conforme apresentado anteriormente, a memória é fundamental para 

interpretar a construção e reconstrução das identidades dos grupos sociais. Porém, 

não se pode relevar a conexão do patrimônio cultural com identidade e memória 

social.  “Para preservar, precisamos, antes, classificar e colecionar. Por isso, temos 

agentes que detêm o poder legítimo de definir o que faz parte do patrimônio. Esses 

'guardiães do patrimônio' definem o que é digno de ser preservado.” (OLIVEN, 2009, 

p. 80). Pensando na preservação de salas de cinema Bessa (2010, p.7): 

 

É necessário pensar a preservação para além da estrutura de pedra e cal; 
atentando para o uso conferido ao imóvel. O valor desses bens está 
intimamente ligado à sua utilização e exposição. Para que a 
patrimonialização de um cinema de rua seja realmente produtiva deve-se 
pensar que aquela edificação  não é apenas um imóvel, mas sim um espaço 
cultural, o que lhe atribui um valor outro completamente diverso do atribuído 
somente à sua estrutura de pedra e cal. Um valor associado muito mais às 
características da mais nova categoria de patrimônio contemporânea: o 
patrimônio imaterial ou intangível.  

 

O presente tópico foi inteiramente baseado na obra de Freire (2012). O autor 

relata que assim como no Rio de Janeiro, a cidade de Niterói também recebeu a 

inovação do cinematógrafo na primeira década do século XX, porém a estrutura de 

salas de cinema como é conhecida atualmente teve início em meados dos anos 

1920 e passou pelo mesmo processo no resto do Brasil, com seu crescimento e 

popularidade inicial, que foi sucedido por um período de desvalorização após 1940 e 

seguiu novos rumos com a ressignificação das grandes telas com a chegada dos 

cinemas de shopping. 

Foi abordado nesse capítulo, o poder do cinema e como o turismo pode se 

apropriar dele, além de revelar brevemente o histórico das salas de cinema. O foco 

desse tópico é avaliar o histórico das salas de cinema de Niterói, considerando a 

existência e resistência dos atuais cinemas de rua, abordando seus aspectos 

sociais, econômicos e afetivos. 

O final do século XIX foi marcado por um turbilhão de invenções e revoluções 

em diversas áreas do conhecimento como ciência, tecnologia, artes e cultura, ao 

redor do globo. Momento no qual os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que 

veio a se tornar uma grande e complexa invenção utilizada até os dias presentes.   

No Brasil, o momento da chegada do cinematógrafo foi marcado pelo fim da 

monarquia e proclamação da república. A cidade no Rio de Janeiro se tornou a 
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capital federal no país e Niterói deixou de ser a capital do estado do Rio de Janeiro 

(AZEVEDO, 1997, p. 40). Assim como o resto mundo, Niterói também passava por 

um período promissor, ainda que turbulento. Dada proximidade à cidade do Rio de 

Janeiro e o consequente fluxo de passagem de artistas, ambulantes e aventureiros 

estrangeiros, o cinematógrafo chegou rapidamente no munícipio. Todavia, Alice 

Trusz (2010, p.96) diz que não se pode afirmar que esses filmes foram exibidos 

como atualmente, mas sim como demonstrações feitas por exploradores que 

apresentavam a novidade do cinematógrafo. Não houve demasiada euforia com sua 

chegada, considerando que, nas palavras de Freire (2012, p.18): ‘’[...] os primeiros 

filmes constituíam-se em simples registros visuais com duração de um a dois 

minutos [...]’’. Além disso, alguns fatores precisam ser inclusos nessa avaliação das 

salas como: 

 

A imperfeita ou inexistente ocultação do espaço entre um fotograma e outro 
procava a flicagem, efeito de imprecisão de quadro (a imagem como que 
salta) e de lusco-fusco luminoso extremamente desagradável para os olhos, 
agravado pela maior ou menor potência da lâmpada e pelo tipo e maior ou 
menor regularidade da corrente.  (FREIRE, 2012, p.19) 

 

De acordo com Gonzaga (1996, p.60), o primeiro cinematógrafo que exibiu 

produções cinematográficas no Rio de Janeiro, ou ao menos o mais bem sucedido, 

foi o Cinematographo Edison que se encontrava na Rua do Ouvidor, foi aberto em 

1897, por Enrique Moya. O espanhol fez a aposta certa com a constante renovação 

dos filmes exibidos e o investimento em divulgação pela imprensa com anúncios, 

sessões especiais ou entradas gratuitas para jornalistas. Até o final de março, o 

cinematógrafo teria sido visto por 52 mil pessoas, segundo estatísticas do próprio 

proprietário (ARAÚJO, 1976, p.89). Enrique se deslocou à Niterói, trazendo o 

advento de sucesso para a cidade. 

 

Para aqueles que desconhecem o que é a grande invenção de 
Edison devemos dizer que [é] a fotografia ou o retrato de pessoas, 
coisas, lugares concorridos, etc., apresentando todo o movimento, 
como se estivessem vendo essas pessoas ou coisas vivas, no 
estado normal (O Fluminense, 5 jun. 1897, p.3).  

 

 A estreia ocorreu em junho do mesmo ano, porém, além dessa publicação no 

jornal, não houve divulgação da mídia a respeito. A novidade de Moya foi um fiasco, 

sobre ela, Freire (2012, p.20) acrescenta que para além da falta de propaganda, 
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especula-se que muitos niteroienses já havia experienciado a atração no Rio de 

Janeiro. 

 Ainda houve outra tentativa de inserir um cinematógrafo em Niterói, no palco 

do Theatro Municipal Santa Tereza, em 1897, chamado Cinematographo Lumière. 

Entretanto, esse também não obteve êxito na cidade. 

  

[...] Alguns anos passariam antes que a projeção de imagens em 
movimento conquistasse um espaço fixo, exclusivo e permanente de 
exibição. Como outras cidades, Niterói precisava se modernizar para 
poder acolher as futuras salas de cinema. (FREIRE, 2012, p. 21). 

 

 Conforme a reflexão de Freire, a chegada da urbanização nas décadas 

seguintes, e o consequente aumento nos meios de transporte influenciaram os 

residentes a buscarem o espaço público, que também se encontrava em momento 

de inovação e reestruturação, em específico as atividades de lazer e recreação, 

formulando um novo estilo de vida. Com isso em vista, no início do século XX, 

ergueram-se várias salas de cinema em Niterói. Ao mesmo tempo em que o 

‘’escurinho do cinema’’ trazia um ar de imersão às salas, também foi condutor de 

práticas de bolinagem e abuso de homens á mulheres nesses ambientes fechados, 

abafados e não monitorados, amedrontando o público feminino. Era também 

característico dos locais de exibição de cinema, possuir cafeterias que serviam 

bebidas alcoólicas, além de cigarros, doces e queijos, podendo usufruir de mesas de 

jogos, sendo ainda ambiente de encontros casuais e leituras de poesia, se tratando 

dessa forma, de um ambiente cultural.  

No Brasil, as salas de cinema começaram a obter prestígio e relevância no ano 

de 1920. Entre os anos 1920 e 1940 essas salas cresceram e tomaram volumosas 

dimensões, tanto para exibições de filmes quanto para eventos e programas culturais. 

Nos anos seguintes, pouco a pouco as salas se tornaram mais amplas, acomodando 

maior número de pessoas, com cadeiras luxuosas, sistema de ar condicionado, venda 

de guloseimas, dentre outras modernidades do século XX. Percebe-se que o ato de ir 

ao cinema se tornou mais complexo. “[...] a sala de cinema não era somente um local 

destinado à exibição de filmes. Era um local para divertimentos modernos e baratos, 

fossem na tela, no palco, ou em ambos”. (FREIRE, 2012, p.65), portanto a autora do 

presente trabalho focou nesse recorte para relatar sua existência especificamente em 

Niterói. 
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Freire (2012, p.100) menciona que no ano de 1921, Niterói recebeu o Cinema 

Brazil, localizado na rua General Castrio nº483, com o primeiro complexo de salas 

que possuía um edifício próprio, dispondo de banheiros distintos por sexo, 

mobiliados e encanados, inovando ainda com seu tamanho e clima arejado. A 

inauguração foi razão de celebração para cidade, uma vez que o Éden-Cinema, 

situado na Avenida Visconde do Rio Branco nº 295, e o Theatro Municipal João 

Caetano, na Rua Quinze de Novembro nº 35, encontravam-se de portas fechadas. O 

cinema Éden abria e fechava de forma abrupta no início da década, no dia 9 de 

setembro de 1920 passou a funcionar na Rua Saldanha Marinho, comportando 

2.8000 cadeiras e ‘’a maior tela de projeção do Brasil’’ até então. A relocação do 

cinema foi um triunfo, ocasionando pedidos de aumento no número de bondes que 

chegavam até o local. Porém, em 15 de junho de 1921, o espaço foi fechado por 

razões imobiliárias, sendo reaberto no antigo endereço em agosto do mesmo ano, 

com o nome de Theatro Éden, reformado com camarotes de concreto e 1.200 

poltronas. Os cineteatros Rio e Polyterpsia encontravam-se fechados, acirrando a 

concorrência entre o Éden e o cinema Royal, localizado na Praça Martim Afonso nº3. 

Ademais, no dia 20 de agosto de 1921, na Avenida Visconde do Rio Branco nº 165, 

inaugurou-se o Cinema Colyseu, este podendo acomodar até 3.000 pessoas e 

contendo boa ventilação. O Colyseu contava com um público amplo, sendo mais 

popular que seus concorrentes, utilizando de seus preços acessíveis como 

estratégia publicitária. É interessante apontar que esse momento foi marcado pelo 

fim da Primeira Guerra Mundial, prejudicando a entrada de filmes estrangeiros no 

Brasil. Entretanto, os Estados Unidos estava em alta no cenário cinematográfico e 

investiu fortemente na publicidade de produções hollywoodianas no mundo, 

tornando-os muito populares e disputados nos cinemas, apesar da valorização do 

dólar, e do seu impacto financeiro para os importadores estrangeiros. No final da 

década de 1920, novos cinemas aparecem no município, como o Cine Santa Rosa, 

em julho de 1927, na Rua Santa Rosa nº 192, com preços ainda mais acessíveis 

que todos os outros cinemas até então, o Cine-Theatro Imperial, na Av. Visconde do 

Rio Branco nº 525, fazendo parte do Hotel Imperial, o Cine Fonseca (sem 

localização) e o Cine-Central, aberto em 1929, na Av. Visconde do Rio Branco nº 

455-9, fechando a década com oito cinemas na cidade, consolidando um circuito 

exibidor em Niterói. 
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Na segunda metade de 1920 surgiram os primeiros ‘’palácios de cinema’’ no 

Rio de Janeiro, com amplas e luxuosas salas localizadas na Cinelândia. Em 1925, 

foram inaugurados os cinemas Capitólio, Glória e Império, em 1926 o Odeon, em 

1928 o Pathé Palace e em 1929 o Palácio Theatro. Em Niterói, o mais próximo de 

um cinema desse tipo foi o Cine-Theatro Imperial. Esses palácios na cidade do Rio 

de Janeiro cobravam altos preços por seus ingressos, mas tentavam compensar em 

seus cardápios de doces como sundaes e hot dogs, e prólogos de teatro 

anteriormente as sessões de filmes, costumes importados dos Estados Unidos. Em 

Niterói, o filme Ben Hur, de 1925, do diretor Fred Niblo, chocou com o número de 

audiência tendo nada menos que 29.486 telespectadores em apenas três dias, 

sendo exibido apenas nos cinemas Colyseu e Santa Rosa.  Na busca de atrair o 

público á sessões cinematográficas estrangeiras cada vez mais espetaculares, os 

cinemas brasileiros investiram, ao longo da década de 1920, em aparelhos 

modernos e luxuosos. Além disso, as salas foram obrigadas, fosse pela polícia ou 

pelos telespectadores, a tornar o espaço das salas mais confortáveis, distanciando 

suas cadeiras. Nota-se que os cinemas de Niterói foram coagidos a se atualizar, 

criando elementos básicos como segurança, conforto e higiene em suas salas 

(FREIRE, 2012, p.113). 

Não foram apenas os espaços de cinema que passaram por um processo de 

modernização, a cidade de Niterói como um todo presenciou o fenômeno. Freire 

(2012, p. 117), narra que durante seu mandato, a partir de 1923, como governador 

do Estado do Rio de Janeiro, Feliciano Sodré implantou o sistema de esgotos em 

Niterói, impactando positivamente na qualidade de vida dos cidadãos, além de 

erguer o Palácio da Justiça, a Assembléia Legislativa e a Chefatura de Polícia e da 

Guarda Nacional. Todos na Praça da República, que dada sua relevância, foi 

restaurada, ocasionando a especulação mobiliária do centro niteroiense, falhando na 

missão de povoar a região do município. Nessa época os arranha-céus estavam em 

alta, e continuariam por muitos anos, já presentes na imagem da cidade do Rio, 

aparecendo em Niterói com o Instituo de Fomento à Economia Agrícola no dia 2 de 

outubro de 1929. O número de habitantes na cidade subiu de 45.000 em 1907 para 

86.328 em 1920. Participando do mesmo processo, bem como Copacabana e 

Ipanema, outros bairros fora do centro da cidade viam novidades como novas vias e 

meios de transporte interligando o centro à zona sul. Os espaços de lazer também 
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chamavam atenção: praias, parques naturais e de diversões e cinemas. O último 

ainda sendo alvo de críticas mais à cidade, sempre menosprezada, que ao ambiente 

em si, como sendo a única forma de diversão fluminense expressiva, diferentemente 

do Rio, revelando sua pertinência para a cidade. Nesse momento é intrínseco 

mencionar a influência das melindrosas13 no cotidiano niteroiense, que encantava a 

alguns e trazia repúdio a outros. 

 

‘Como nunca visto antes, o cinema norte-americano ditava 

modas, costumes e hábitos, não somente através dos filmes, 

mas também do farto e abundante material publicitário que as 

distribuidoras de Hollywood forneciam para imprensa brasileira. 

(FREIRE, 2012, p. 127) 

 

Ademais, Niterói passou a conter blocos sobre cinema em suas revistas 

ilustradas nessa época, posteriormente produzindo revistas inteiras dedicadas à 

obras cinematográficas, incluindo suas celebridades. Manifestava-se dessa forma 

um ideal cinematográfico hollywoodiano nutrindo sonhos e desejos para além da 

moda como também o estilo de vida dos ídolos. Muitos habitantes da cidade 

fluminense almejavam pertencer ao universo do cinema, e assim como brasileiros de 

diversas regiões tentaram realizar suas ambições. Tendo isso em vista, o uso da 

propaganda e o cinema formaram um par perfeito nesse momento, induzindo o 

padrão de vida americano aos cidadãos de Niterói. 

Em adição as roupas e hábitos, o cinema norte-americano inovou com os 

talkies ou filmes sonoros, continuadamente disseminando suas ideias ao público 

brasileiro. Nos Estados Unidos, a novidade começou em 1927 com filmes falados e 

cantados, já no Brasil, esses filmes só chegariam em 1929. Novamente, Hollywood 

investiu na difusão dos produtos internacionalmente e a modernização dos 

equipamentos de som foi imprescindível. O Cinema Paramout, em São Paulo, foi o 

primeiro cinema a exibir um filme sonoro com o Vitaphone14 e o Movietone15 no país, 

                                                           
13

 ‘’ (mulheres) [...] Com vestidos e cabelos mais curtos, além de braços, colos e pernas cada vez 
mais despidos, a melindrosa representava a mulher moderna como o cinema [...] e provocou não 
poucas reações’’ (FREIRE, 2012, p.126) 

14 som sincronizado por discos 

 
15 som ótico, registrado fotograficamente na película 
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em 13 de abril de 1929, comisso, outras salas precisaram investir em novos 

equipamentos elétricos e na reestruturação arquitetônica, visando adaptar os locais 

aos novos modelos de exibição. No Rio de Janeiro, os cinemas do Palácio Theatre e 

o Cinema Odeon apresentaram esses filmes aos cariocas em 1929, influenciando 

todas as salas da Cinelândia a fazerem o mesmo. Niterói já havia reproduzido filmes 

com sincronismo mecânico com um toca-dicos ou vitrola, utilizando o sistema 

elétrico que proporcionou a invenção do Vitaphone, em 1927, no cinema Royal. A 

cidade ainda contou com a exibição do Tango Cantado, onde a música era dublada 

ao vivo atrás da tela, no cinema Colyseu. Ainda 1928, o cinema Éden expôs um 

filme com filme sonoro sincronizado com continuidade integral, que consistia com 

uma orquestra sincronizada. Porém, até a chegada do Vitaphone e do Movietone 

ninguém acreditava que os filmes mudos poderiam ser substituídos pelos sonoros. 

Niterói, foi a terceira cidade do Brasil a adquirir o cinema sonoro em salas de 

cinema, obtido pelo cinema Cine-Theatro Imperial, em 3 de setembro de 1929, que 

apressou o cinema Royal a enquadrar seus equipamentos em 9 de dezembro de 

1929, assim como o cinema Éden no mesmo ano e mês. Já outras salas da cidade 

levaram meses, algumas anos, para se encaixar nos moldes dos talkies. É 

significativo ressaltar que o período foi palco da quebra da Bolsa de Nova York, que 

interferiu na desvalorização do réis frente ao dólar, abalando tanto os empresários 

da indústria cinematográfica e seu público. Com isso em vista, cinemas menores e 

populares mantiveram a exibição de filmes silenciosos, além de reprises ou versões 

mudas dos sonoros. Outra estratégia utilizada pelos cinemas Santa Rosa, Éden, 

Brasil e Rio Branco, foi a programação de seriados de aventura e mistério, bem 

como faroestes, tendo como público alvo telespectadores mais jovens. O cinema 

Colyseu, partiu para uma jogada diferente, apresentando filmes proibidos para 

menores. A maioria dessas salas que não se modernizaram, faliram e fecharam 

(FREIRE, 2012, p.131). 

O surgimento dos talkies não foi negativo em relação a significância das salas 

niteroienses. O fato dos moradores não precisarem se deslocar para o Rio para 

assistirem as obras era motivo de exaltação da cidade. Reforça-se como locais 

culturais podem impactar na vida dos moradores trazendo orgulho e sentimento de 

pertencimento. Ainda pelos impactos do cenário político e econômico internacional, 
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nas décadas do ano de 1930 as empresas exibidoras trocavam de donos 

constantemente, isso quando não tinham um possessor detentor de diversas salas 

em Niterói. Em 1934, na Avenida Visconde do Rio Branco nº375, foi inaugurado o 

cinema Odeon, ainda que com sua fachada simples, geométrica e moderna, 

capacitando 2.000 pessoas sentadas em poltronas, era o maior cinema do Estado 

do Rio de Janeiro. Novas salas voltadas para o público popular emergiram na cidade 

sorriso, oferecendo ingressos mais baratos, menos cadeiras, sistemas de ar básicos 

ou precários, como o Cinema Rink e o Cinema Para todos. Em destaque, Salvador 

Mandaro, dono de uma padaria em Vassouras que com seu sucesso abriu uma 

agência de banco, uma loja de automóveis e um hotel, além de outros 

empreendimentos, inaugurou o Cinema Mandaro em dezembro de 1940, na Rua 

Paulo César nº 329, revertendo toda a renda da primeira sessão ao Natal dos 

Pobres, patrocinado pela primeira-dama do Estado, Dona Alzira Vargas do Amaral 

Peixoto. A localização do Mandaro era privilegiada por um ponto que interligava os 

bairros e Santa Rosa, Cubango e Fonseca, quanto à arquitetura, usufruia de uma 

das salas mais modernas da cidade, comportando a inovação dos letreiros neon em 

cima de seu edifício com o nome do cinema em letras art deco visíveis de longe.  

 

De fato, Niterói não conheceu cinmas e arquitetura art noveau 
excêntrica, assimétrica e exuberante como aqueles construídos no final 
dos anos 1910 no Rio de Janeiro pelo arquiteto italiano Antonio Virzi, 
tais como o Cine Americano (depois do Cine Copacabana), ou o Cine 
Minerva, na Tijuca. Da simplicidade dos sobrados ainda de traços 
coloniais, passou-se pelo ecletismo do Éden ou do Imperial, chegando, 
nos anos 1930, à sobriedade geométrica do Odeon e Mandaro. 
(FREIRE, 2012, p. 144). 

 

 

Segundo Freire (2012), esse período da história niteroiense foi marcado por 

novos costumes sociais como frequentar praias e clubes para banhar-se e praticar 

esportes, e claramente os niteroienses não escapariam dessa realidade. A moda se 

tornou mais liberal, todavia, a repressão do governo com os banhistas se tornou 

mais rigorosa, implementando horário regulado de permanência nas praias, regras 

sobre o que poderia ser feito nelas e limites de áreas onde poderiam ser usadas as 

roupas de banho foi grande. Foram criados também campos de futebol e hotéis na 

cidade, como o Estádio Caio Martins e o Casino Balneário Icaray, que quando 

transformado no Hotel Casino Icaraí passou a ter sessões cinematográficas diárias, 
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e em 1941 inovou com a instalação de refrigeração em suas salas, sendo o primeiro 

cinema a possuir esse tipo luxo. É importante contextuar também o cenário político 

da época, em que Getúlio Vargas governava o país, enquanto seu genro, Amaral 

Peixoto ocupava o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. Peixoto teve 

papel importante em Niterói no período de seu governo, implementando leis que 

permitiam a efetivação de grandes obras que interligavam bairros e construindo de 

prédios para abrigar os então 143.394 habitantes niteroienses, em nome do 

progresso da segunda cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro em 1942. 

No campo cinematográfico brasileiro, a importação de filmes internacionais passava 

por um período difícil, obrigando os cinemas a exibirem reprises de filmes antigos. 

Os filmes europeus sumiram das telas do país, muitas vezes censurados, enquanto 

os norte-americanos eram julgados por conter demasiado conteúdo antinazista e 

pouca criatividade. O cinema nacional continuava lutando, mas não obtinha grande 

relevância quando comparado aos internacionais.  

Em paralelo, Freire (2012) constata que a partir de 1940, nos Estados Unidos, 

as salas de cinema viveram uma crise e milhares foram fechadas em razão da 

realocação de famílias urbanas para espaçosas e confortáveis casas com jardins e 

cercas brancas em regiões mais abastadas do centro. As atividades de lazer ao ar 

livre e as viagens predominaram, enquanto as idas aos cinemas decaíram. Uma 

curiosidade desse momento foi que com a política de boa vizinhança com os 

Estados Unidos, muitos astros do entretenimento marcaram passagem no país. 

Ninguém menos que Walt Disney passeou pelo Rio de Janeiro, ainda visitando a 

cidade sorriso em 1941, no Palácio do Ingá, onde foi recebido por Amaral Peixoto. 

Após a Segunda Guerra, havia um ‘’dinheiro extra’’ na conta dos americanos 

por conta da escassez de produtos oferecidos durante a guerra, que impulsionou-os 

a gastar adquirindo casas, carros, eletrodomésticos e, a importante inovação que se 

tornaria um dos mais relevantes fatores a causar o fechamento das salas de cinema, 

televisões, que foram apresentadas aos americanos no final anos finais da década 

de 1930. Os filmes europeus, asiáticos e latino-americanos tiveram espaço no 

mundo cinematográfico nesse período pós-guerra. Outra novidade foi o surgimento 

de festivais internacionais, buscando filtrar e premiar filmes de qualidade da onda 

massiva de filmes hollywoodianos apresentados na época. 
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A obra de Freire (2012) aponta que entre as décadas de 1940 e 1960, mesmo 

com o desaparecimento de algumas salas do início do século, Niterói colocou de pé 

os cinemas Icaraí, Boaventura, Palace, Central, São Jorge, Santa Rosa e São 

Bento. Nesse tempo também ocorreram mudanças no contexto do audiovisual 

internacional como a chegada de telas e filmes panorâmicos como os 

CinemaScopes, que perduraram em torno de apenas um ano. Os preços dos 

ingressos de cinema nesse período tornaram-se exorbitantes, gerando protestos e 

fazendo com que o governo interferisse e tabelasse os preços que as salas 

poderiam cobrar de acordo com a qualidade do ambiente que a mesma 

proporcionava. Em adição, com a elevada quantidade de filmes de todo o globo 

exibidos frequentemente em cinemas, muitos cineclubes niteroienses foram 

formados com objetivo de debater os filmes considerados mais sofistifcados e cults, 

em oposição aos americanos considerados alienadores e comodistas.  

O autor ainda descreve que nos primórdios de 1960, a cidade conseguiu 

ainda atingir um número recorde de salas de cinema com os cinemas Central, Icaraí, 

Odeon, São Bento, Alameda, Imperial, Casino, Grill, São Jorge, Mandaro, 

Paratodos, Brasil, Boaventura, Rio Branco, Palace, Santa Rosa, Vista Alegre, 

Jurujuba, Conceição e Santa Lúcia. Nessa mesma década, foram criados a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Cinema de Arte UFF, esse último em 

decorrência da criação do curso de Comunicação Social da faculdade que abrangia 

os cursos de Jornalismo, Publicidade e Cinema. Niterói já vinha sofrendo 

consequências da urbanização do século XX, porém o pandemônio que aflingia 

metrópoles no mundo inteiro se intensificou na cidade entre 1960 e 1971, quando 

sua população passou de 2.45.467 para 324.367, com a contínua presença da 

especulação imobiliária. O abarrotamento das cidades teve como consequências a 

superlotação de todos os locais públicos, a intensificação do trânsito, a aglomeração 

de vendedores ambulantes nas ruas e calçadas, a poluição da Baía de Guanarabara 

e, consequentemente, das praias do centro e zona sul niteroienses e a expansão 

das favelas, revelando a negligência do governo com a cidade. Entretanto, a pior 

catástrofe resultado desse descuido ocorreu em 17 de dezembro de 1961 com o 

angustiante incêndio do Gran Circo Norte-Americano16. 

                                                           
16 tragédia em que centenas de pessoas morreram queimadas, pisoteadas ou asfixiadas 
quando com o Gran Circo Norte-Americano pegou fogo. Até hoje não se sabe a origem do 
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Esse evento acionou a prefeitura a criar a Comissão Permanente de 

Segurança Coletiva e Prevenção de Acidentes que além de outros locais, se 

direcionou as salas de cinema de Niterói cobrando medidas de segurança em caso 

de incêndios ou outras catástrofes. Ainda nesse período, as salas de cinema não 

eram vistas com interesse pelos empresários tendo muitos gastos e burocracias e 

pouco lucro. A televisão começou a entrar nas casas brasileiras, contribuindo para a 

desvalorização dos cinemas. Alguns espaços de cinema reduziram seus tamanhos 

para sobrevierem. Em contraposição ao movimento as salas do Cinema I e do Cine 

Center estrearam dentro de galerias em Icaraí, já abrindo portas para os futuros 

cinemas de shoppings. No entanto, esses modelos de cinema só emergiram na 

cidade anos depois. 

Freire (2012, p. 216) relata nos anos da década de 1970, Niterói continuava a 

sofrer os desgastes da urbanização com trânsitos intensos, impossibilitando 

telespectadores de ter onde parar seus carros e assistirem filmes nas salas de 

cinema do centro e da zona sul. Dessa forma, o Itaipu Drive In foi inaugurado, 

contendo uma tela a céu aberto com playground e lanchonetes. A estrutura dos drive 

ins começou nos Estados Unidos em 1950, localizados em áreas abastadas com 

espaços abertos, inicialmente usado como motéis em que as famílias podiam assistir 

a obras cinematográficas sem sair de seus carros, com seus filhos nos bancos 

traseiros ou nos playgrounds, geralmente com lanchonetes ao redor servindo 

comidas e bebidas aos motoristas, fazendo muito sucesso. A nova moda chegou a 

São Paulo em 1964 e no Rio de Janeiro em 1966. A partir de 1980, outros fatores 

contribuíram para a redução do público de salas de cinema nessa época como a 

violência urbana em adição do advento dos vídeos cassetes que influenciaram os 

moradores niteroienses a assistir filmes no conforto e segurança de suas casas. 

Nessa época as locadoras de filmes foram criadas na cidade, permitindo o aluguel 

de filmes que poderiam ser reproduzidos pelas novas máquinas caseiras. Dessa 

maneira, diversas salas de cinema, todas de rua, fecharam em Niterói se tornando 

lojas comerciais, em sua maioria mercados. Em meio a esse desaparecimento de 

salas, o Cinema Windsor localizado em mais uma galeria comercial e o Cinema 1, 

posteriormente sendo trocado pelo Estação Icaraí, foram criados no bairro de Icaraí. 

O Cinema Arte UFF, já buscava compreender seu público. Esse começou a exibir 

                                                                                                                                                                                     
incêndio, porém é fato que a vistoria para concessão do alvará de funcionamento do circo 
não foi feita de forma correta e restrita. 
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uma retrospectiva a cada início de ano dos melhores filmes do ano anterior 

escolhidos pelos telespectadores, além de reproduzir reprises de filmes que fizeram 

sucesso em suas salas, bem como filmes de terror, em conjunto de títulos que não 

eram exibidos nos outros cinemas comerciais da cidade e em adição cobrava um 

valor abaixo de seus concorrentes, seu maior defeito era passar por períodos de 

greve. É nesse contexto que surgiram as salas de cinema Niterói Shopping 1 e 2 em 

1987, dentro do Niterói Shopping, no centro da cidade. Essas não foram muito bem 

aceitas pela elite, sendo frequentados por trabalhadores e homens de negócios. Os 

moradores da cidade apreciaram mais as salas Art Plaza 1 e 2, no Plaza Shopping, 

abertas em 1992. Ambos os shoppings ainda não tinham padrões de salas opostos 

aos dos outros cinemas da cidade. Os shoppings eram vistos com bons olhos por 

investidores de cinema, pois caso as salas de cinema não gerassem lucro poderiam 

ser transformadas em mais lojas, bem como pela população, uma vez que se 

constituíam de locais seguros e confortáveis, onde era possível fugir da deteorização 

urbana afora, emergindo dado a: 

 

[...] necessidade de proporcionar ao comprador facilidade de compras 
num só lugar, abrigando das intempéries, dos tumultos e riscos do 
tráfico das grandes cidades e livres do agudo problema do 
estacionamento (Revista Arquitetura, 1965, p. 27 apud FERNANDES; 
ANDRADE, 2010, p. 7) 

 

Se em meados de 1970, Niterói contava com 11 salas de cinema, 10.800 

lugares e 323.471 habitantes, na primeira metade da década de 1990 havia o 

mesmo número de salas, porém apenas 5.700 lugares e sua população se expandiu 

para 448.719 pessoas. O Shopping Bay Market abriu quatro salas de cinema, 

Market 1, 2, 3 e 4, em 1997, o Shopping Itaipu Multicenter inaugurou o Cinema Star 

Itapu, no ano 2000 e o Plaza Shopping, que fechou suas salas Art 1 e 2 ainda na 

década anterior, estreou o Cinemark Plaza Shopping, com suas salas multiplex17, 

contendo alimentação no local. 

Em 2012, havia 11 salas remanescentes em Niterói, 4 no Shopping Bay 

Market e 7 no Plaza Shopping. É interessante pontuar que a valorização imobiliária 

da cidade impactou diretamente no fechamento de muitas salas desde 1960. Não 

sendo o único fator para o falecimento das salas, as tecnologias que invadiram o 

                                                           
17 complexo de cinema com alto número de salas com filmes sendo exibidos 
simultaneamente  
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século XXI influenciaram fortemente na desvalorização dessas salas: videogames, 

televisões de plasma ou por assinatura, dvds e blue-rays, serviços de streaming18 ou 

on demand19. 

Salas de cinema em todo o mundo sofreram com o advindo das tecnologias e 

a facilidade de exibição e reprodução de filmes e séries. Entretanto muitas delas 

conseguiram sobreviver dando outro significado a sua existência, exibindo antigos 

filmes renomados, séries, partidas de futebol. Segundo a matéria do Estadão20, o 

Cine Ipiranga, fechado há mais de dez anos, será reaberto com o nome de Arcade 

Omelete, um espaço de sociabilização, que pretende reunir o público gamer21, 

contendo em torno de cem computadores, transmissão ao vivo de campeonatos 

profissionais, área de conveniência, sala com jogos antigos, exibirá sessões de 

filmes e séries antigos e será sede de eventos de cultura pop. 

Atualmente, no ano de 2019, Niterói constitui um total de 22 salas de cinema 

e 4.764 lugares localizados no Centro de Artes UFF, Reserva Cultural Niterói, Niterói 

Plaza Shopping, Shopping Bay Market e Shopping Multicenter, enquanto sua 

população abarca 487.562 pessoas22. Tendo isso em vista, a oferta de cinemas, 

bem como seus espaços culturais na cidade mostram-se insuficientes. Freire (2012) 

coloca que as salas de cinema são espaços de vivencias socioculturais e como tal 

tornam-se referências na paisagem local. Quando visitados, esses espaços se 

tornam presentes na memória de seus visitantes e, muitas vezes, fazem parte de 

suas formações identitárias. O autor completa relatando que: ‘’O valor simbólico 

acumulado por determinado espaço, circuito ou pelo conjunto de salas de uma 

cidade ou região parece atuar no próprio caráter de seus frequentadores’’. 

 Percebe-se que o cinema constitui-se um lugar, uma atividade e um valor 

simbólico. Dessa forma, é preciso ser valorizado como produto de lazer, 

fundamental na sociedade. Caso não haja preservação desse espaço, o mesmo 

pode evanescer e cair no esquecimento. Como apresentado anteriormente, os 

                                                           
18 ‘’sites e aplicativos que reproduzem filmes, séries, novelas, videoclipes e show pela 
internet de acordo com o interesse do público.’’ (DUARTE; FONSECA FILHO, 2016, p. 330). 
19 ‘’[...] popularizado pelas operadoras de TV a cabo ou satélite que garantem acesso 
(mediante de pagamento na maioria dos conteúdos de acordo com o interesse e tempo do 
cliente.’’  (DUARTE; FONSECA FILHO, 2016, p. 330). 
20 Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cinemas-de-rua-ressurgem-
em-sp-entre-projetos-saudosistas-e-gamers,70002806939. Acesso em: 23 nov. 2019. 
21 Indivíduos que jogam jogos online ou offline. 
22 Diposnível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama.  
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espaços de cinema podem adotar medidas para aproximar o público residente ou se 

reinventar. O próximo tópico irá abordar o espaço de cinema de Niterói que mais se 

aproxima dessa proposta cultural: Reserva Cultural Niterói. 
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3. RESERVA CULTURAL: ESPAÇO DE CULTURA E CINEMA 

 

O objeto de estudo do presente trabalho diz respeito ao complexo de cinema 

Reserva Cultural. O complexo possui cinco salas de cinema, com capacidade total 

de 624 lugares, uma bomboniere, a hamburgueria Drop Burger, a Blooks Livraria, o 

Bistrô Reserva, a pizzaria Mística Pizza, Galeria de Arte, espaço Tarja Preta de 

Fotografia e estacionamento23. Auditório multiuso com capacidade para 470 lugares 

(inaugurado em outubro desse ano). O espaço também recebe nas áreas externas, 

feiras e eventos com diferentes temáticas envolvendo música, moda, gastronomia e 

entretenimento, podendo receber também eventos dentro das salas de cinema, 

como workshops, seminários, palestras e debates.  

 

FIGURA 8: Reserva Cultural Niterói 

 

Fonte: Google, 2019 

O Reserva Cultural Niterói está em um prédio projetado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer24 e integra o Caminho Niemeyer25, com o objetivo de promover a arte e a 

                                                           
23 A Sala Nelson Pereira dos Santos pertence à Prefeitura de Niterói 
24

 Renomado arquiteto modernista brasileiro. 
25

 Complexo arquitetônico de caráter popular composto por sete equipamentos urbanos arquitetados 
por Oscar Niemeyer: Memorial Roberto Silveira, Museu da Ciência e Criatividade – Casa do 
Conhecimento, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Praça Juscelino Kubitschek, Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), Estação Ferroviária de Charitas e Centro Petrobrás de Cinema, esse último 
se encontrano Espaço Reserva Cultural Niterói. Disponível em: http://visit.niteroi.br/caminho-
niemeyer/ Acesso: 23 nov. 2019. 
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cultura26. O prédio que hoje é o Reserva Cultural Niterói, foi construído nos 

Governos Municipais dos Prefeitos Jorge Roberto Silveira (2002 - 20008), Godofredo 

Pinto (2002-2008) e Jorge Roberto Silveira (2009- 2012) com recursos da Prefeitura 

de Niterói, da Petrobras Petróleo Brasileiro S/A e da BR – Petrobras Distribuidora 

S/A, com a colaboração de Luiz Antônio Vianna (BR – Petrobras Distribuidoras S/A e 

Academia Brasileira de Cinema), e a inauguração já como Reserva foi com o 

Rodrigo Neves em 2016. O complexo de cinema foi feito com recursos da prefeitura 

e Petrobrás, com o nome Centro Petrobras de Cinema, para abrigar o maior museu 

sobre o cinema nacional do Brasil, com previsão de inauguração para o ano que 

vem. Foi uma licitação e o Reserva Cultural venceu. Depois que a estrutura principal 

do prédio ficou pronta, foram quase 10 anos parado, sem obras e sem perspectivas, 

até que surge o edital de licitação em 2014 ou 2015, época em que o Reserva 

assumiu tendo que custear as adaptações para atender normas técnicas  e 

estruturais necessárias para o empreendimento. A empresa bancou um prédio com 

custos enormes por apostar também no conceito que o Niemeyer deu ao prédio que 

se assemelha com o conceito da empresa em ter salas de cinema e lojas em um 

mesmo espaço. 

A empresa Reserva Cultural surgiu em São Paulo, os diretores são o Jean 

Thomas Bernardini e a Laure Bacqué. São 14 anos em São Paulo com a proposta 

de um cinema de rua focado em filmes de arte em um espaço que também conta 

com um bistrô, livraria, exposições de arte. O Reserva Cultural Niterói teve a 

preocupação de aplicar o mesmo conceito incluindo filmes de artes e comerciais 

para atender uma dinâmica do local. Ficou definida a programação híbrida, filmes de 

arte e também comerciais.  

Atualmente, o Reserva Cultural Niterói decidiu investir em uma nova 

atividade, que diz respeito ao setor do turismo. Por ser uma obra do Oscar Niemeyer 

e fazer parte de um importante conjunto de obras do arquiteto, a atividade turística 

inicialmente foi vista como um fator determinante para atrair público para o espaço. 

A atividade turística no Reserva vem evoluindo, a empresa está dando visibilidade 

ao espaço na intenção de resgatar a identificação do morador de Niterói com um 

cinema de rua. Segundo entrevista concedida à autora pelo turismólogo do Reserva 

                                                           
26 Disponível em: http://visit.niteroi.br/orla-niemeyer/. 
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Cultural Niterói, Lucas Nunes Monteiro, o diretor do Reserva, Jean Thomas27, vendia 

muitos filmes para Niterói por causa da quantidade de cinemas de rua que existiam 

aqui, e os filmes sempre lotavam os cinemas. Então a promoção de visitas mediadas 

pelo espaço agrega um processo inicial de turistificação do Reserva, estimulando o 

interesse de turistas que buscam a arquitetura do Niemeyer e também possui uma 

relação na busca do morador em ocupar esse equipamento cultural28. O turismólogo 

ainda relatou ter dificuldades em implementar novos projetos porque ainda precisa 

quebrar barreiras dentro da empresa em relação ao envolvimento turístico local.  

O cinema do Reserva Cultural também se diferencia por se localizar fora de 

um shopping, mas ainda conter um complexo cultural, assim como por exibir tanto 

filmes artísticos quanto comerciais. O espaço é tombado como patrimônio material 

pelo IPHAN, projeto do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, o prédio pertence à 

prefeitura, mas foi licitado, portanto o Reserva tem a administração, com exceção do 

‘’rolo de filme’’, que é da prefeitura, logo da fundação de artes de Niterói. 

 

     3.1 A PESQUISA DE CAMPO NO RESERVA CULTURAL 

 

Antes da realização da Pesquisa de Campo a autora fez um levantamento 

das salas de cinema de Niterói, onde observou que todas as salas de cinema de rua 

da cidade haviam sido demolidas ou transformadas em farmácias, mercados ou 

shoppings. Após esse levantamento a autora determinou que o Reserva Cultural 

seria o foco da pesquisa por possuir maior representatividade no circuito cultural e 

turístico da cidade de Niterói, no quesito de fluxo de pessoas, número de salas e 

filmes exibidos sendo o maior exibidor da cidade.  

A pesquisa de campo que respalda esse presente trabalho foi realizada no dia 

3 de setembro de 2019, após uma visita mediada pelo estudante Lucas Nunes 

Monteiro, do MBA Gestão em Serviços com ênfase em Turismo e Eventos da 

Universidade Federal Fluminense, contratado pelo Reserva como turismólogo para 

fazer a gestão da atividade turística. O Reserva Cultural oferece visitas mediadas, 

                                                           
27 Empresário francês, dono do Reserva Cultural Paulista, Reserva Cultural Niterói e da 
distribuidora Imovision 
28 Lucas Nunes Monteiro em entrevista concedida a Carolina Aguiar Lima Cardoso 
em 4 nov. 2019. 
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mais simples do que a aplicada com os entrevistados, a todos seus visitantes 

gratuitamente, contando que sejam agendadas previamente, contendo a história do 

espaço e da empresa. A amostra foi realizada apenas com os grupos de estudantes 

de turismo da Universidade Federal Fluminense, guiados em conjunto ao professor 

Ari Fonseca Filho, professor de mesmo curso e universidade, com o objetivo de 

abordar a presença do cinema como experiência de lazer no cotidiano dos 

entrevistados, além do seu conhecimento sobre o Reserva Cultural Niterói prévia e 

pós a visita mediada e ainda a apresentação e debate de um filme. Destaca-se a 

dificuldade em aplicar a pesquisa com os estudantes, uma vez que mesmo com o 

pedido presencial da autora, em adjunto do envio de e-mail aos alunos, e ainda o 

pedido em sala de aula feito pela professora Valéria Lima Guimarães, apenas 16 

participantes responderam o questionário, tornando a pesquisa um pouco rasa. A 

autora ainda participou dessa visita e pôde observar o interesse dos alunos sobre o 

local e não esperava que o retorno fosse tão baixo. 

Destaca-se o caráter qualitativo evidente da pesquisa e suas técnicas de 

coleta de dados. Hollinshead (2004) aponta que para que o pesquisador na área do 

turismo seja capaz de capturar ontologicamente e, mais importante ainda, de 

descrever substancialmente diferentes visões de mundo que são relevantes em um, 

ou para um local turístico, ele deve se utilizar da crescente variedade de técnicas de 

pesquisa qualitativas. 

 Como instrumental de pesquisa foi utilizado um questionário, elaborado na 

plataforma Google Forms, aplicado à 16 estudantes, formado por oito perguntas, 

sendo sete abertas e uma fechada, sobre salas de cinema, incluindo as do Espaço 

Reserva Cultural Niterói, aplicado a um grupo de estudantes da FTH, na primeira 

semana de aula, após a visita mediada. A análise realizada teve enfoque qualitativo, 

com a coleta das respostas, foi possível estabelecer relação entre a teoria 

apresentada nos capítulos anteriores.  

 A primeira pergunta foi relacionada à presença do cinema como atividade de 

lazer na vida dos respondentes, onde 9 responderam que é pouco presente, 

enquanto 7 responderam que é muito presente. É interessante destacar que o 

entrevistado 1 citou que o cinema é um ambiente de socialização com amigos, 

enquanto o entrevistado 2 comentou que frequenta cinemas com assiduidade, 

porém como programa de casal. Essas constatações retomam a fala exposta 
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anteriormente por Freire (2012) sobre o local das salas de cinemas representarem 

além de apenas a exibição de filmes, também um espaço de divertimento e 

socialização. Dessa forma, o cinema se mostra presente como passeio social, 

retomando suas origens. 

 Como apresentado no capítulo anterior, as tecnologias audiovisuais 

adentraram o cotidiano do século XXI, impactando negativamente no público 

frequentador das salas de cinema. Ainda foi comentado previamente que as salas 

de cinema possuem rasa diversidade de filmes entre si, além de não comportarem 

nem metade do número de habitantes da cidade de Niterói. Em relação à segunda 

pergunta que questionava onde o entrevistado costumava assistir filmes, mais de 

80% respondeu em casa, em contraposição aos que assistiam mais em salas de 

cinema. O entrevistado 1 comenta que a praticidade de assistir filmes em casa é a 

principal razão de não se deslocar aos cinemas e outro expõe que além de assistir 

mais filmes em casa via streaming, busca cinemas no Rio de Janeiro onde a oferta 

de filmes artísticos é maior que em Niterói.  

 Ao serem questionados sobre a frequência que vão ao cinema e onde esses 

se situam as respostas foram variadas. 11 disseram que frequentam cinemas de três 

a uma vez ao mês, onde apenas 3 desses respondentes frequentam cinemas de 

rua, enquanto 5 disseram frequentar pouco, ainda que sempre em shoppings. 

Destaca-se que um dos três entrevistados que frequentam cinemas de rua disse ter 

preferência pelo Reserva Cultural Niterói. Pode-se observar nesse momento que 

talvez os shoppings ainda representem locais seguros onde não é preciso encarar a 

feiura de cidade urbana, como citado por Freire (2012) quando surgiram 

primeiramente, além de possuírem diversos espaços de lazer em seu complexo fora 

a exibição de filmes. 

 Como visto no decorrer do trabalho, as salas de cinema de Niterói não são 

tão frequentadas em 2019 como eram em 1959, por diversas razões como alto valor 

cobrado pelos combos com alimentação e ingresso para se assistir aos filmes, perda 

de espaço no cotidiano de lazer dos moradores e novas tecnologias de exibição. 

Ainda assim, a autora do presente trabalho quis investigar o grau de importância 

atribuído pelos visitantes à existência de cinemas de rua como local de lazer. Dessa 

forma foi formulada a quarta pergunta, a única fechada, como apresentada no 

gráfico 1:   
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GRÁFICO 1: GRAU DE IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CINEMAS DE RUA 

COMO LOCAL DE LAZER 

 

FONTE: Elaboração própria. 

Tendo em vista os números levantados, 12,5% responderam 6, 25% 

responderam 8, 18,8% responderam 9 e 43,8% responderam 10, nota-se o 

reconhecimento dado pelos entrevistados sobre a relevância da existência das salas 

de cinema de rua como local de lazer. 

A quinta pergunta foi em relação às antigas salas de cinema de Niterói e o 

interesse dos entrevistados de conhecer essas e saber mais sobre sua história e os 

filmes que exibia. As respostas foram surpreendentes para a autora do trabalho, pois 

100% dos entrevistados responderam que teriam interesse, 5 ainda pontuaram a 

relevância cultural e o apreço pela arquitetura local, ambos intrinsicamente 

importantes para o sentimento de pertencimento local, bem como para a realização 

eficaz do turismo cinematográfico. 

 Quando questionados sobre o potencial turístico do Reserva Cultural Niterói 

antes da visita 10 disseram que já o consideravam turístico tendo em vista sua 

renomada arquitetura planejada por Oscar Niemayer, além de seu aspecto cultural e 

artístico. Enquanto 3 afirmaram que não, dizendo muitas pessoas e até eles mesmos 

não conheciam a história e estrutura local. Foi apresentado nesse capítulo a 

localização e relevância privilegiadas do Reserva Cultural Niterói, e como tal, precisa 

se sensibilizar ainda mais em relação ao potencial que o turismo cinematográfico 
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pode trazer para seu espaço, aproximando os moradores, e consequentemente os 

turistas. 

 A penúltima pergunta questionava se os entrevistados indicariam o local a um 

visitante onde todos responderam que sim, com exceção de um que disse que 

dependeria do perfil do visitante, pois se o visitante não gostasse de turismo cultural 

a indicação não faria sentido. Sobre essa resposta retoma-se o início do presente 

trabalho em que a autora expôs que muitos segmentos turísticos foram criados a 

partir do cultural, tendo muitas características culturais em sua base. Os comentários 

positivos abordam a preciosidade arquitetônica, a variedade de opções de lazer no 

complexo do Reserva Cultural Niterói, além do cinema e seu valor turístico. O 

entrevistado 1 retrata ainda que o fato do Reserva não estar inserido em um 

shopping pode ser favorável, uma vez que é um espaço com menos pessoas, mais 

tranquilo. O entrevistado 2 expressa que o Reserva colabora para o 

desenvolvimento local, agregando valor à cidade de Niterói.  

 

FIGURA 9: Palavras ressaltadas das respostas à pergunta 7. 

 

Fonte: Wordcloud 2019 

 

 Um ponto crucial apontado no início do presente trabalho foi a necessidade 

de maior divulgação do Reserva Cultural Niterói. Essa questão foi relatada em 

respostas da última questão que pedia aos participantes da pesquisa que deixassem 

comentários ou sugestões. O correspondente 1 expõe que: ‘’Para que esse tipo de 

local seja mais visível, precisa ser trabalhado a publicidade’’, já o correspondente 2 
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sugere: ‘’Divulgar mais o espaço’’ e o correspondente 3 a: ‘’Maior divulgação do 

atrativo’’. O corresponde 4 ainda coloca em questão distância Reserva Cultural 

Niterói, em São Domingos, em relação aos principais produtos do Caminho 

Niemeyer, que se encontram no Centro da cidade, com exceção do MAC que apesar 

de se localizar no bairro da Boa Viagem é o produto mais famoso, sugerindo que: ‘’ 

O reserva só está isolado do caminho Niemeyer, poderia fazer algo pra integrar a 

esplanada Niemeyer, o Reserva e o Mac’’ salientando sua relevância cultural. Outros 

três entrevistados expuseram seu contentamento com a visita, o correspondente 5 

colocou: ‘’Gostei da visita, me esclareceu várias dúvidas sobre o local e seus 

objetivos, pretendo frequentar mais o Reserva daqui em diante’’, o correspondente 6 

expressou: ‘’Amei conhecer o Reserva Cultural!’’ e o correspondente 7 discorreu: 

‘’Enxergo tanto o evento de acolhimento estudantil como o questionário em relação à 

participação como uma excelente iniciativa. Muitos dos alunos da UFF não são 

residentes da cidade, promover esse primeiro contato com o cinema e a arte implica 

diretamente na divulgação do lugar. Além disso, é preciso lotar este espaço de arte 

para que seja reconhecida a necessidade de opções parecidas na cidade, bem 

como a necessidade de se preservar e investir no Reserva Cultural. Gosto muito do 

Reserva e adoraria desfrutar de mais experiências deste tipo[...]’’. Durante o 

presente trabalho, Schmitt (1999), Kirshenblatt-Gimblett (2001) e Hudson e Ritchie 

(2006) apresentaram ideias convergentes em relação ao potencial do marketing 

aplicado ao turismo cinematográfico, seja na inserção ou pós-venda de produtos e 

destinos exibidos em filmes. Dias (2006) e Becerra (1997) ainda conversão sobre a 

valorização cultural, e seu impacto para a identidade local, obtidos pelos patrimônios 

culturais como ponto fundamental para a atividade turística, permitindo a 

sobrevivência de grupos sociais e conectando gerações. Conseguimos observar que 

a divulgação do Reserva Cultural Niterói ainda é insuficiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho buscou analisar a relevância das salas de cinema de 

Niterói, com foco no Reserva Cultural Niterói, na cidade, considerando o caráter 

cultural dos espaços de exibições cinematográficas e o impacto de sua presença na 

memória de seus visitantes. O turismo se torna mais extenso e reflexivo quando 

interpretado por seus propósitos e motivações. O audiovisual é um elemento 

artístico-cultural onde o envolvimento por parte de seres humanos torna-se 

imprescindível, que assim como outros espaços culturais, as salas de cinema sirvam 

para usufruto para os moradores onde residem, podendo então servir como produto 

turístico para visitantes.  

Baseando-se na questão norteadora deste trabalho: Como a escassez de 

divulgação do histórico das salas de cinema de Niterói influencia na memória de um 

destino? Foi possível verificar que a falta de conhecimento da população local sobre 

seus possíveis patrimônios, como salas de cinema, influencia tanto na memória de 

seus habitantes quanto de seus visitantes, ainda impactando negativamente no 

sentimento de pertencimento de seus habitantes. A questão foi elucidada também 

com o desenvolvimento dos capítulos, atingindo assim os três objetivos propostos. 

Foi apresentada a relevância do turismo cultural, primordial para a atividade turística 

e intrínseco para o turismo cinematográfico, e sua relação direta com o patrimônio 

cultural, sendo um produto essencial de local de memória e pertencimento. Também 

fo investigado o potencial das salas de cinema como atrativo turístico, em destaque 

o Reserva Cultural Niterói, onde foi possível reforçar através das pesquisas de 

campo a ideia de que as salas são ambientes de socialização e, dessa forma, 

podem se tornar atrativos tanto para os residentes quanto para os turistas, 

especificamente as salas do Reserva, pois possuem uma característica única de se 

estabelecerem em uma projeção de Oscar Niemeyer, fazendo parte do Caminho 

Niemeyer, circuito turístico de Niterói divulgado pela Empresa de Lazer e Turismo 

S/A. Por fim, dado seus particulares, analisou-se que Reserva Cultural possui 

potencial relevante como atrativo turístico para a cidade de Niterói. 

 Conclui-se que a identificação e patrimonialização de salas de cinema são de 

extrema importância tanto para que haja aproximação dos residentes com os 

espaços culturais oferecidos na cidade, bem como a valorização do audiovisual e 
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seus meios de exibição, adjuntos da turistificação do Reserva Cultural Niterói. É 

interessante que  

 Como sugestão para novas pesquisas sobre o tema, fica a presença do 

governo no investimento à cultura na cidade de Niterói. Além disso, é possível se 

fazer um estudo sobre a reinvenção das salas de cinema no século XXI. 
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ANEXOS – SALAS DE CINEMA DE NITERÓI 

 

 CINEMA BRAZIL 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 ÉDEN-CINEMA 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 THEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 CINEMA ROYAL 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 CINEMA COLYSEU 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINEMA ODEON/ CINE NITERÓI 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 
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 CINE-THEATRO IMPERIAL 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINE FONSECA 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINEMA MANDARO 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 HOTEL CASINO ICARAÍ 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINE SÃO BENTO 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINEMA I 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

 CINE CENTER 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 ITAIPU DRIVE IN 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 CINEMA ICARAI 
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Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

Fonte: Rafael de Luna Freire 

 

APÊNDICE – ESPAÇO RESERVA CULTURAL 

 

 AUDITÓRIO 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 BISTRÔ RESERVA 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 BLOOKS LIVRARIA 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 BOMBONIERE 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 DROP BURGER 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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 ESPAÇO TARJA PRETA 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 ESTACIONAMENTO 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 GALERIA DE ARTE 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 LOJA VAZIA 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 MISTICA PIZZA 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

APÊNDICE C – VISITA NO RESERVA CULTURAL NITERÓI 
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