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As salas de cinema de rua são edificações marcantes nos centros urbanos de pequenas a 

grandes cidades brasileiras. Algumas inativas e degradadas, outras apropriadas pelo culto 

religioso e tantas que restam apenas na memória dos mais antigos: não resistindo ao impacto do 

tempo, ruíram. De símbolos da modernidade na primeira metade do século XX, hoje estas 

edificações recebem o olhar nostálgico dos passantes que não imaginam as grandes memórias que 

marcaram o que hoje é a simples fachada de uma loja de departamentos, um estacionamento ou 

um depósito. 

O presente resumo é resultante do projeto de pesquisa "Corpo espacial do cinema: uma 

cartografia social das antigas salas de cinema de rua de Santa Catarina", desenvolvido no 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tal 

pesquisa consiste em uma investigação quanto às formas de organização espacial da indústria 

cinematográfica nacional do ponto de vista econômico, político e cultural com foco na esfera da 

exibição. Busca-se identificar as formas de sociabilidade urbana incitadas pelas antigas salas de 

cinema de rua no centro das cidades de Santa Catarina ao longo do século XX.  

Durante a pesquisa, notou-se o protagonismo do Vale do Itajaí no contexto catarinense. 

Nesta região, mesmo sendo de colonização mais recente que o centro, sul e planalto, a 

inauguração de salas de cinema mostrou-se numerosa e precoce,  especialmente na cidade de 

Blumenau, além das salas apresentarem estruturas de destaque. Buscou-se então entender o 

contexto histórico e geográfico em que se forma este cenário protagonista. O estudo é focado na 

maior cidade da região, a saber, Blumenau. Blumenau foi fundada oficialmente em 1855, e o 

registro da primeira exibição cinematográfica na cidade data de 1900.  

 A problemática da pesquisa responde à necessidade do reconhecimento do valor cultural, 

arquitetônico e social destas antigas salas na escala do estado de Santa Catarina. O que uma 

cidade perde em termos de sociabilidade urbana, ao ser desativado ou extinto um cinema de rua 

de seu centro? Eis a questão que norteia a investigação. Mesmo voltando o olhar para Santa 

Catarina, sabe-se que a problemática é muito mais ampla - abrangendo todo território nacional - 

podendo ser verificada inclusive em outras partes do globo que viveram o mesmo processo. 

 Com o fechamento das salas de rua, os centros tradicionais das cidades perderam 

movimento noturno e viram enfraquecer seu caráter de lugar de encontro e sociabilidade urbana. 
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As calçadas, que antes abrigavam o burburinho das filas para o ingresso ou para a pipoca, 

converteram-se em lugares de passagem durante o dia e quase desertos a noite. 

 No estado de Santa Catarina, as primeiras exibições de cinema aconteceram em locais 

improvisados. É provável, inclusive, que a primeira exibição organizada no estado tenha sido na 

cidade de Blumenau, no salão do Hotel Holertz, em 1900. De 1900 até 1930, os cinemas 

funcionaram em salões de hotéis, sociedades recreativas e teatros. As primeiras salas 

propriamente construídas para tal datam da década de 1930, simultaneamente em Florianópolis, 

Lages e Joinville. Em Blumenau isso acontece em 1940, com a inauguração do Cine Busch. 

 É interessante perceber como o cinema chega até esta cidade, fato que está intimamente 

ligado à colonização alemã do vale e o contato mantido com o país de origem, principalmente nos 

momentos anteriores e posteriores à Segunda Guerra Mundial. O projetor que realizou a primeira 

exibição na cidade, não veio de Florianópolis, capital estadual, ou do Rio de Janeiro, capital 

nacional. Partiu diretamente da Alemanha e chegou até Blumenau. Este fato demonstra uma 

ligação técnica e cultural dos imigrantes com sua origem.  

 Em Blumenau, os cinemas foram uma das principais atividades da cidade até a década de 

1970. Durante todo este tempo, as salas de cinema contaram com incentivo da prefeitura 

municipal e das empresas instaladas na cidade, que faziam exbições para seus funcionários. 

Portanto, a cultura do cinema contituiu um viés da formação econômica-industrial da cidade.  

Com o passar do tempo, os cinemas de Blumenau foram encerrrando suas atividades, e as 

causas para este fato vão um pouco além do advento da televião. Além das enchentes da década 

de 1980, podemos sinalizar a venda das grandes industrias locais para grupos nacionais, estas 

quais eram patrocinadoras de várias atividades culturais na cidade e, que a partir disso, deixam de 

investir em cultura. 


