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ARQUITETURA, CINEMA E SOCIEDADE: O CINEMA DE RUA 

 

1. RESUMO 

A partir da pesquisa sobre os cinemas de rua, busca-se analisar e entender o processo 

de implantação dos mesmos desde o seu primeiro momento na sociedade brasileira, 

no século XIX, passando pelo auge e decadência, até atingir os dias atuais no qual 

poucos conseguiram se manter presentes na sociedade, tentando compreender quais 

foram os destinos que estes espaços tiveram.   

A pesquisa apresenta, num primeiro momento, questões pré-cinema, por exemplo a 

chegada da eletricidade em São Paulo e também as questões sociopolíticas na qual o 

Brasil estava inserido. São apresentados os primeiros antecedentes à chegada do 

cinema em um recorte anterior ao ano de 1936, também mapeando os cines conforme 

o decorrer dos anos, podendo assim, ser demonstrada a evolução do mesmo.  

Após essa pequena inserção histórica, apresenta-se os primeiros anos dourados do 

cinema, que traz a construção da Cinelândia paulista. Em um recorte, foca-se no 

estudo arquitetônico dos cinemas de Rino Levi, que em menos de quinze anos projeta 

cinco cinemas, deles, quatro fazendo parte do circuito paulistano. Analisou-se como as 

obras passaram pelo período de auge e decadência, e quais são as atuais situações 

encontradas, assim, pode-se também levantar as primeiras hipóteses do porquê 

chegaram a esse estágio de degradação e abandono. No caso do Rino, levantamos 

que um espaço onde era um cinema (Brás), virou estacionamento e outro, presente 

no mesmo bairro, foi demolido; já no outro bairro da cidade (Centro), no qual está 

presente outras duas obras do arquiteto, um deles virou espaço de ocupação dos sem 

teto e o segundo, tornou-se espaço religioso, no qual ocupa uma Igreja Evangélica. O 

quinto, o qual não está abordado nesta pesquisa pois localiza-se no Recife, se 

transformou em um edifício de escritórios com conservação precária e em parte 

abandonado. 

Por fim, a pesquisa exibe uma pequena apresentação da sociedade atual e dos novos 

cinemas de rua, contextualizando-os em uma nova situação e ganhando uma forma 

de funcionamento menos formal que os primeiros cines.  



2. INTRODUÇÃO  

Desde os primórdios dos tempos, entende-se que os exageros cinematográficos 

caricaturam a sociedade e seus vícios. O cinema, dessa forma, é um instrumento de 

estudo para o homem entender a si mesmo; não é diferente o que acontece com a 

arquitetura destes cinemas, que conseguem contar a evolução da sociedade e como 

essa se comporta através das manifestações culturais e de sua linguagem e estilo.   

Assim, o cinema e sua arquitetura acabam formando uma importante ferramenta de 

estudos de cunho social, econômico e político, que nos traz respostas e nos faz 

compreender o resultado de sermos quem somos, o modo como agimos e a situação 

na qual nos encontramos atualmente.  

O processo de transformação que a sociedade paulistana contemporânea está 

atravessando, determinado pela mudança de postura e comportamento frente a 

questões públicas e ocupações culturais, revela uma nova sociedade, aberta a receber 

de volta espaços coletivos de encontro e sociabilidade, como os cinemas de rua, porém 

em uma nova época, apresentada por um contexto contemporâneo e tecnológico.  

 

3. OBJETIVOS  

A pesquisa tem como intuito reacender um tema importante e que nos marca com sua 

chegada, ditando uma nova formação cultural e social, no circuito paulistano. Busca-

se compreender a evolução dos cinemas de rua paulistanos e sua arquitetura e como 

estes espaços conviviam com a sociedade ao longo das décadas; na verdade, 

buscamos entender o comportamento social diante dos espaços culturais, que vão se 

transformando ao longo dos anos. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar e entender o processo de implantação 

dos cinemas de rua, desde o seu primeiro momento na sociedade paulistana, no século 

XIX, passando pelo auge e decadência, até atingir os dias atuais, no qual poucos 

conseguiram se manter presentes. Buscou-se entender quais foram os destinos para 

esses espaços, em uma sociedade cada vez mais veloz e tecnológica. 

Também faz parte desta pesquisa procurar perceber como, através dos cinemas e dos 

filmes, o processo de degradação dos espaços físicos e a relação que isso tem com o 



comportamento social. Nesse sentido, interessou também entender por que os 

espaços cinematográficos foram progressivamente se transformando em espaços 

quaisquer, que, na verdade, acaba sendo a representação de uma sociedade em crise 

com os próprios espaços e com o nível cultural.  

Ao final da pesquisa, após compreender qual e como foi o processo de degradação, 

além do entendimento mais profundo sobre a história dos cinemas de rua no circuito 

paulistano, pretendeu-se propor novos usos aos espaços, hoje encontrados em 

situação degradante e de abandono. A ideia central desta pesquisa é retomar a 

essência cultural e o charme arquitetônico dos cines, devolvendo à sociedade parte de 

sua história cultural através dos espaços físicos da sétima arte.  

 

4. METODOLOGIA 

Utilizou-se os livros Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto, do 

autor John W. Creswell, Pesquisa de Levantamento, Floyd J. Fowler Jr. e Introdução à 

Metodologia de Pesquisa, de Uwe Flick, como base metodológica no desenvolvimento 

da pesquisa.  

De acordo com as considerações dos autores, desenvolveu-se o projeto em duas 

etapas: considerações preliminares e desenvolvimento do projeto de pesquisa.  

A primeira etapa serve como preparação para a elaboração do exemplo de análise, 

sendo estruturada a partir de um modelo de referência para o planejamento da 

pesquisa, no qual está inclusa a abrangência da coleta de dados referidos ao tema de 

estudo, como forma de se obter um primeiro contato básico que contextualize o tema, 

resultando na abordagem que foi utilizado, ou seja, qualitativa.  

Os métodos específicos de coleta e análise de dados são um dos elementos principais 

que compõe um procedimento de pesquisa. No estudo em questão, utilizou-se como 

base o método qualitativo de pesquisa, no qual estão presentes dados de entrevista, 

observação, documentos e audiovisuais, análises de textos e imagens e são abordadas 

questões abertas.  



A segunda etapa, na qual foi tratado em si o projeto de pesquisa, levou-se em conta 

o processo de pesquisa, o qual foi fator estruturante no estudo do tema a ser tratado.  

Também caracterizada nesta pesquisa como qualitativa, os estudos são comumente 

trabalhados no sentido das questões da pesquisa, e não nos seus objetivos ou 

hipóteses. “A questão central é uma declaração da questão examinada no estudo em 

sua forma mais geral”. (Creswell, 2010) 

Assim, de uma forma sintética, essa pesquisa tem como estruturação de raciocínio os 

seguintes tópicos: introdução, declaração de objetivo do estudo, identificação de 

questões da pesquisa e exposição da importância do estudo apresentado; nas quais 

trabalhamos em melhores subdivisões como forma de não se desviar do foco e do 

objetivo central do tópico em questão, criando assim, um estudo bem conduzido e 

prático, que aborde o tema de forma direta. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Frente ao projeto de pesquisa, buscou-se levantar problemas como pontos importantes 

visando a estruturação da análise acadêmica para que seja possível trabalhar o tema 

através de toda a sua cronologia, buscando sempre a resposta para essas indagações.  

A primeira questão importante, para dar liga ao tema da pesquisa foi tentar entender 

a situação política, social e econômica no período de chegada do cinema no país e 

quais foram seus antecedentes, tendo como possível justificativa, a influência da 

tecnologia e do poder norte americano no circuito cinematográfico somado à 

estruturação do mercado exibidor a partir de 1910, quando se tem um fornecimento 

de energia elétrica mais confiável. 

Em seguida, compreendeu-se como foi a época do auge dos cinemas de rua no Brasil 

e qual era a importância e a influência, nesse primeiro momento, do cinema norte 

americano. Lembrando que, é nesse período que acontecem as transformações de 

ordem dimensional na cidade de São Paulo, tais como o aumento populacional, o 

desenvolvimento dos setores econômicos e o alastramento da estrutura espacial 

urbana. Assim, nesse território de efervescência e período de conflitos pelo qual São 



Paulo estava passando, um novo perfil começa a se formar para a criação de uma 

“identidade paulistana”, que será afirmado ainda mais com a presença do IV 

Centenário da cidade. É importante ressaltar que, o crescimento descontrolado da 

cidade e a criação de novos “polos comerciais”, começa a enfraquecer o centro e sua 

forte rede de cinemas, assim como a Cinelândia. 

Entender qual era a importância dessa arquitetura (os cinemas de rua) para a 

sociedade naquele período faz com que seja possível entender o porquê de no cenário 

atual ser uma arquitetura decadente e de má qualidade, sem grandes marcos; 

lembrando sempre que o cinema é o principal representante da sociedade e que 

consegue transmitir os traços do homem, tornando-o uma “ciência” da qual é possível 

obter respostas. 

Como fechamento da pesquisa, perceber qual é o estado dos cinemas e seus usos na 

sociedade atualmente e quais são as suas influências (ou se ainda é influente), 

entendendo que o cenário no qual esses cinemas de rua se encontram é de total 

abandono, daqueles que conseguiram atravessar o duro período de decadência; 

lembrar que muitos não resistiram e foram demolidos, transformando-se em 

estacionamentos ou recebendo novas atividades, muito longe das quais um dia eles 

atenderam. Por fim, buscou-se uma resposta sobre o que fazer com os espaços vazios 

e abandonados da cidade, sempre na tentativa de transformar, revitalizar e reacender 

o espírito cinematográfico, trazendo à tona os bons momentos e sensações que o 

cinema de rua é capaz de transmitir, seja pela presença de novos cinemas nos espaços 

que antes ocupavam, ou seja apenas pelos traços culturais e artísticos que um cine é 

capaz de carregar consigo.  

 

6. RESULTADOS 

A análise dos resultados obtidos segue o padrão de estruturação escolhido através dos 

procedimentos de métodos qualitativos, sendo assim, tentou ser trazido valores 

pessoais para o estudo, coleta de significados dos participantes, fazendo 

interpretações dos dados e criando uma agência para mudança ou reforma, 

colaborando com os participantes. 



Passos mais genéricos também são expostos como metodologia de análise, através da 

organização e preparo dos dados, leitura inicial das informações, codificação dos dados 

e desenvolvimento de uma descrição e análise temática; assim como mencionamos as 

estratégias utilizadas para validar a exatidão dos resultados.  

Uma perspectiva de análise é a identificação e a discussão de uma ou mais estratégias 

como forma de confirmar a rigorosidade dos resultados. Creswell apresenta oito 

estratégias primárias, das quais seis serão utilizadas nesta pesquisa como forma 

autenticar este estudo: 

 Triangulação de diferentes fontes de informação de dados, examinando as 

evidências das fontes e usando-as para criar uma justificativa coerente para os 

assuntos; 

 Descrição rica e densa para transmitir os resultados; 

 Esclarecer os vieses que o pesquisador traz para o estudo; 

 Apresentar informações negativas ou discrepantes que vão contra os temas; 

 Usar interrogatório de pares para aumentar a precisão do relato; 

 Utilização de um auditor externo para rever o projeto, esse poderá fazer uma 

avaliação do projeto durante todo o processo de pesquisa ou na conclusão do 

estudo.  

Por fim, é importante lembrar que o processo de um plano qualitativo será finalizado 

com alguns comentários sobre a narrativa que apareceu da análise de dados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A segunda metade do século XX ficou marcada pela decadência dos cinemas de 

rua. As constantes transformações pelas quais a cidade estava passando no momento 

provocaram um esvaziamento e enfraquecimento dos cines, os quais foram fechando 

suas portas ou se transformando em cinemas pornôs. 

Esse enfraquecimento do setor cinematográfico foi a resposta a uma série de 

implicações que, somadas, resultaram nesse declínio. Entre os inúmeros motivos, 

pode-se citar a chegada da televisão e do VHS, o crescimento exponencial da 



metrópole, a dimensão das salas e, por fim, a falta de investimento por parte do poder 

público só fez com que esse cenário se degradasse de forma ainda mais rápida e 

intensa. Faltou-lhes a completa visão da importância do cinema na estruturação da 

cultura de um povo, de um país e de uma nação. 

Muitas das edificações nas quais eram abrigados os cines ainda tentaram uma 

última alternativa antes de ceder por completo à sua extinção: dividiu-se as grandiosas 

salas em duas ou mais para que o público tivesse maiores opções de exibição e o custo 

da projeção diminuísse; porém essa foi uma alternativa que durou pouco tempo. O 

enfraquecimento da frequência aos cines só aumentava, o que fez com que estes 

espaços aos poucos fossem perdendo lugar para outras atividades, dentre elas a 

religiosa, que naquele momento estava usufruindo de um momento de crescimento 

significativo, sem contar a facilidade que encontravam nos antigos cines de adaptação 

dos espaços. 

O cinema foi e é de fundamental importância para a sociedade, influenciando no 

imaginário, nos hábitos e costumes das pessoas; porém, assim como a sociedade se 

transforma, o mercado cinematográfico acompanha essa transformação, sofrendo 

mudanças em seus espaços. No modo de fazer os filmes e também na forma de assisti-

los, o que potencializou ainda mais na alteração da configuração cultural da sociedade 

em relação ao cinema e a banalização do mesmo através dos shopping centers, o novo 

lugar que abrigou a sétima arte. 

Atualmente percebe-se que esse comportamento introspectivo e de valorização dos 

shopping centers tem perdido espaço para uma sociedade cada vez mais aberta a 

redescobrir a cidade novamente. A volta da ocupação dos espaços públicos e das 

relações em comunidade são elementos que formam o cenário perfeito para a 

retomada dos cinemas de rua. 

Esse novo momento de vivência em sociedade que a cidade está passando pede 

novamente por experiências ao nível dos espaços públicos, nas calçadas. O cinema 

seria então um dos instrumentos de resposta a essa necessidade, pois é um elemento 

potencializador da socialização e de revitalização desses espaços; também é 

importante ressaltar que os cines trazem consigo uma carga muito forte de experiência 

lúdica e mística, elementos que não são possíveis de se ver em outros tipos de 



entretenimento que vieram a substituir a sétima arte, como a televisão e as mídias 

sociais. 

Os cinemas de rua no contexto contemporâneo teriam de ser moldados em um 

modelo autossustentável, funcional e economicamente viável, com traços e a essência 

das experiências que os antigos cines proporcionavam, porém longe das características 

arquitetônicas e de suas escalas.  

Hoje, mais do que salas de projeção, esses espaços teriam de apresentar 

multiplicidade de funções culturais, assim como o que acontece com o Cine Joia, na 

região central da cidade. O espaço foi reinventado de forma que consegue se 

transformar dependendo do evento que realizará, como shows, baladas e até mesmo 

projeções. O que se nota, nesse caso, é que oferecer outros tipos de experiência faz 

com que as pessoas queiram sair de casa, assim, cria-se o cenário perfeito para que o 

modelo funcione. 

Por fim, é necessário explicitar que, esse tipo de modelo já não seria possível de 

ser aplicado em todos os espaços no qual um dia foi abrigado um cinema de rua; isso 

porque os danos causados pela sociedade em seus períodos de decadência faz com 

que situações particulares sejam criadas em cada um dos espaços e nos quais muitos 

atualmente não se tem mais nem a presença da essência e os traços desse tipo de 

arte por conta da demolição e/ou construção de edificações “pobres”, sem significado, 

hoje, tornando-os marcas do processo de degradação e de uma fase na qual a 

sociedade estava no auge do seu individualismo. 
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