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RESUMO 
 
 

Os cinemas sempre foram locais de sociabilidade, de construção de práticas 
culturais, lugares simbólicos dentro do espaço urbano de Belo Horizonte. 
Ambientes tradicionais que expressaram e expressam modos de vida daqueles que 
os freqüentam. Através da experiência construída ao longo do tempo, os cidadãos 
estabeleceram formas de ação para os seus usos, assumiram atitudes 
características de cada época e de seus grupos sociais. Durante o início do século 
XX ao início do século XXI, o cinema foi se transformando até chegar ao tipo de 
espaço e de sociabilidade que observamos atualmente no Espaço Unibanco Belas 
Artes e nas salas de exibição do Shopping Cidade. Nessa perspectiva, a 
dissertação analisa o fenômeno da sociabilidade em dois cinemas da cidade para 
melhor compreender como são utilizados. Acreditamos que através dos usos as 
pessoas qualificam o espaço, desenvolvem interações sociais e, dessa forma, 
constroem a imagem dos cinemas.  

 

Palavras Chave: cinema, cidade e sociabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
Movie theaters have always been places of sociabilitiy, of cultural practice 

construction and of symbolic meaning within the urban apace of Belo Horizonte. 
They are traditional places that used to and still express the ways of life of the ones 
who frequent it. Through the  experience built along the time, citizens set ways 
action to their uses, took on characteristics of each time and of their social groups. 
From the beginning of the XX century till the beginning of the XXI, the movies were 
transformed into what can be recent observed in the Espaço Unibanco Belas Artes 
and in the exhibition rooms of the Shopping Cidade. Within this perspective, the 
dissertation analyses the are utilized. We belive that through the use people qualifty 
the espace, develop social interactions and thus build the image of the movie 
theaters.  
 
Key words: movies, city and sociability. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Dentre os inúmeros campos de análise sobre a cidade um deles é o da 

sociabilidade e nela os teóricos percebem um estilo de vida próprio do contexto 

urbano moderno. A metrópole, lugar de uma nova paisagem urbana, desde o 

século XIX passou a incorporar ao cotidiano dos indivíduos princípios capitalistas 

baseados na racionalidade, monetarização, calculabilidade, objetividade e 

pontualidade. A vida na metrópole se dá em ritmo veloz, produzindo modos de vida 

típicos. A cidade é o lócus de fenômenos sociais típicos, de novas experiências 

culturais e religiosas, de diferentes formas de apropriação do uso dos espaços. O 

conhecimento sobre a cidade é visto como um produto de construção social. Uma 

construção produzida ao longo do tempo e em determinados contextos.  

No contexto de Belo Horizonte, esta pesquisa pretende fazer uma reflexão 

sobre a trajetória dos seus cinemas com o intuito de perceber as mudanças 

ocorridas nos espaços das salas de exibição e os seus possíveis reflexos sobre as 

formas de sociabilidade. A pesquisa contempla também o estudo das 

sociabilidades de dois cinemas atuais: o Espaço Unibanco Belas Artes e as salas 

de exibição do Shopping Cidade. Dessa forma, pretende-se comparar dois lugares 

contemporâneos de sociabilidade que nos possibilitam uma melhor compreensão 

de uma parte do cotidiano da vida social e cultural dos belo-horizontinos. 

 A análise sobre a sociabilidade nas salas de cinema de Belo Horizonte 

realizou-se a partir das contribuições teóricas de Georg Simmel, Pierre Bourdieu  e 

em menor grau de Michel Maffesoli.  

Para Georg Simmel (1983) a sociabilidade é fruto da vontade do indivíduo de 

estar junto, em companhia do outro, de querer compartilhar algo. Na interação, os 

indivíduos são tidos como iguais e as diferenças são desconsideradas em função 

de estarem num mesmo lugar, no mesmo momento e com um mesmo sentimento 

de atração que é desfrutar da sociabilidade. (SIMMEL, 1983) 

 Já para Michel Maffesoli, na sociabilidade está presente o aspecto lúdico. A 

vida cotidiana só é possível e só se torna prazerosa pelo fato de existir o seu lado 

lúdico. As transformações que a sociedade sofreu delinearam uma nova 

configuração de mundo, onde as pessoas preocupam-se mais com o lazer, a 
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qualidade de vida, o tempo livre e a realização de seus desejos. O lado hedonista 

dos indivíduos é um dos elementos principais que explica a necessidade da 

sociabilidade. (MAFESSOLI, 1995) 

Diferentemente de Simmel e Maffesoli (1995), para Pierre Bourdieu (1983) 

existem outros elementos que interferem na interação social. Para o autor, o estudo 

das interações deve considerar as atribuições dos indivíduos, o status social, o 

nível de escolaridade, o padrão econômico e a rede de relações que os indivíduos 

possuem. Bourdieu (1983), no seu conceito de habitus1 reúne todos os elementos 

necessários para um indivíduo conseguir realizar suas interações. A escolha dos 

espaços e do bem cultural a ser consumido e a forma com que os indivíduos irão 

desempenhar as interações nos lugares selecionados depende do habitus dessas 

pessoas. Segundo esse autor, a investigação dos elementos que constituem o 

habitus se torna necessária para uma melhor compreensão das interações sociais. 

Para Nogueira e Martins, Bourdieu propõe que: 

 

As escolhas, as percepções, as apreciações, as falas, os gestos, as ações 
e as interações não deveriam, sob o risco de se construir uma concepção 
enganosa do mundo social, ser analisados em si mesmos, de forma 
independente em relação às estruturas objetivas que os constituem. 
(NOGUEIRA e MARTINS, 2004, p. 24)  

 

Dessa forma, as interações são analisadas de acordo com a posição que os 

indivíduos adquirem através de vivências típicas que tenderiam a se consolidar na 

forma de habitus adequados à sua posição social. Ao contrário de Simmel e 

Maffesoli, Bourdieu (1983) propõe explicar a sociabilidade com elementos que 

ultrapassam a dinâmica das interações.   

Para a análise da sociabilidade dos cinemas estruturamos a dissertação em 

três capítulos. No primeiro, com o título “A sociabilidade nas salas de cinemas: 

enfoques teóricos”, são apresentadas as análises de Georg Simmel e Pierre 

Bourdieu sobre a vida urbana. Estes autores que estudaram a vida urbana em 

diferentes aspectos nos possibilita, através de suas obras, uma melhor 

compreensão do fenômeno urbano que é a sociabilidade nas salas de cinema.    

 
                                                 
1 Habitus é um conjunto de disposições incorporado pelos agentes sociais, uma espécie de mapa cognitivo que 
auxilia o presente e avalia o futuro de acordo com a origem e a trajetória social dos indivíduos. (BOURDIEU, 
1983, p.82)  
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 No segundo, com o título “A Cidade e os seus Cinemas”, a pesquisa procura 

demonstrar as mudanças de sociabilidades que ocorreram durante o processo 

histórico da substituição dos cinemas de rua pelas salas de exibição dos shopping 

centers em Belo Horizonte. Os cinemas transformaram os seus espaços e as suas 

formas de uso pelos seus freqüentadores, simultaneamente às transformações 

ocorridas na cidade. Portanto, perceber os elementos que proporcionaram as 

mudanças nos cinemas da cidade é registrar um pouco da história do cotidiano 

social dos belo-horizontinos.  

O terceiro e último capítulo, “A Vida Social no Espaço Unibanco Belas Artes 

e nas Salas de Cinema do Shopping Cidade”, descreve as formas de sociabilidades 

em dois espaços de exibição de filmes, locais típicos para interações sociais nas 

cidades contemporâneas. Para essa análise, focalizamos as experiências de 

sociabilidades em dois cinemas atuais: o Espaço Unibanco Belas Artes e as salas 

de exibição do Shopping Cidade. Para melhor compreensão das sociabilidades que 

ocorrem nesses dois espaços inserimos nesse capítulo uma abordagem sobre as 

dimensões de identidade, das relações contemporâneas de consumo, lazer e 

cultura.  

O motivo de se escolher o Espaço Unibanco Belas Artes e as salas de 

exibição do Shopping Cidade surgiu da idéia de comparar dois cinemas diferentes. 

O primeiro exibe filmes considerados de arte e não está localizado em um shopping 

center. Já o segundo, as salas de exibição do Shopping Cidade, está localizado 

dentro de um shopping, palco de uma sociabilidade típica da sociedade atual. Além 

disso, é o único shopping localizado no Centro de Belo Horizonte que possui salas 

de cinema e, diferentemente do Espaço Unibanco Belas Artes, exibe filmes 

considerados de cultura de massa. 

  No terceiro capítulo, também se faz uma comparação entre os dois espaços 

em relação aos diferentes tipos de valores simbólicos que as salas de cinemas têm 

para os seus freqüentadores. Procuramos explicar os motivos que levam os 

indivíduos a escolherem esses cinemas, as interações entre os seus 

freqüentadores e os diferentes significados que são atribuídos a esses espaços.  

Como forma de interpretar a vida social nesses cinemas foi utilizado o 

método da observação participante que se apoiou numa pesquisa empírica de 
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acordo com a sociologia proposta pelo Interacionismo Simbólico2. Nele, o 

pesquisador, através de uma pesquisa de campo, observa as interações sociais 

desenvolvidas no local de estudo. Não sendo uma observação qualquer, mas sim 

um olhar atento às formas que os indivíduos criam para interagir. Houve um 

mapeamento das ações sociais que ocorrem nos cinemas.  

 Esse método propiciou observar os horários em que cada grupo chega ou 

sai do lugar  e os comportamentos das pessoas. Procurou-se permanecer no local 

durante todos os dias da semana, em todas as sessões. Foram feitas também 

conversas informais com pessoas que freqüentam esses espaços e os que 

trabalham em diversos setores do cinema, como vendedores, segurança, gerentes 

e bilheteiros.  

Além da observação participante, utilizamos como método de análise a 

aplicação de questionários e entrevistas qualitativas. A intenção da utilização 

desses recursos foi perceber as práticas sociais desenvolvidas nos cinemas a partir 

das perspectivas dos próprios freqüentadores e funcionários. Foram feitas 

entrevistas com o diretor do Espaço Unibanco Belas Artes3 e a produtora cultural 

Mônica Cerqueira.    

Os questionários4 foram aplicados pouco antes do início do filme, pois a idéia 

era perceber o tipo de público de cada sessão e seus comportamentos no cinema. 

Esses informantes foram abordados na entrada do cinema e nesse momento fiz um 

breve resumo sobre a intenção da aplicação do questionário como uma maneira de 

sensibilizar as pessoas sobre a importância de cooperar com a pesquisa. Depois de 

explicado os objetivos da pesquisa, cada pessoa recebeu uma prancheta e caneta 

para que ele mesmo respondesse as questões. Raramente foi necessário que o 

pesquisador lesse as perguntas e escrevesse; isso acontecia quando a pessoa 

pedia. 

Foram respondidos 81 questionários no Shopping Cidade e 92 no Espaço 

Unibanco Belas Artes. O número de questionários distribuídos por dia ficou em 

                                                 
2 O Interacionismo Simbólico demarcou a importância da natureza simbólica na vida social. Tendo sua origem 
na Escola de Chicago, essa corrente realizou estudos relativos à vida social e urbana. De acordo com os 
interacionistas, é através das atividades interativas estabelecidas pelos os indivíduos que se pode compreender 
as significações sociais. As interações são compostas por ações que possuem vários significados, tornando-se, 
assim, um elemento sociológico, que constitui a própria vida social. 
3 Foi enviado um questionário para o gerente dos cinemas do Shopping Cidade,  pois este alegou que não tinha 
disponibilidade para uma entrevista. Porém, não houve retorno para o pesquisador, mesmo depois de vários 
telefonemas. Ver anexo A  
4 Ver anexo B 
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torno de 12. A aplicação dos questionários foi realizada de segunda a domingo em 

dois turnos: durante à tarde e durante a noite, em todas as sessões. Eles 

continham perguntas fechadas e abertas sobre os motivos que levam os usuários a 

escolherem o espaço, como avaliam o espaço e as pessoas que o freqüentam, 

quais os outros cinemas que eles freqüentam e o que eles fazem no local além de 

assistirem os filmes.  

Foram respondidos poucos questionários na fila de compra de ingresso. O 

lugar se revelou um momento difícil para abordar as pessoas. Com o deslocamento 

da fila as pessoas não respondiam ou simplesmente resumiam a resposta, ou 

respondiam de qualquer maneira ou omitiam certas informações devido à pressa. A 

melhor maneira era observar o indivíduo ou grupo que dispunha de tempo.  

Na maioria das vezes, as pessoas se dispunham a responder o questionário. 

Quando não queriam responder, procuravam justificar o motivo. No Espaço 

Unibanco Belas Artes, não foi possível aplicar o questionário dentro do espaço do 

cinema, pois para o gerente do local sua aplicação iria incomodar os clientes. Nas 

salas de exibição do Shopping Cidade, pode-se entrevistar os usuários apenas no 

espaço fiscalizado pela empresa proprietária dos cinemas. Já para aplicar o 

questionário fora do espaço do cinema, para as pessoas que iriam assistir algum 

filme ou que estavam desfrutando da sociabilidade do ambiente, foi mais difícil, pois 

era necessário ter uma autorização do gerente geral do Shopping. Esta autorização 

tinha a validade de apenas um dia. Esse empecilho levou o pesquisador a aplicar a 

maioria dos questionários no espaço gerenciado pela empresa de cinema e não do 

shopping. 

Os questionários e as entrevistas constituíram um recurso essencial, pois 

mesmo com a variedade dos discursos percebemos similaridades de gostos, estilos 

e condições sócio-econômicas. Verificamos um conjunto de fatores que nos 

possibilitou dividir os freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes e das salas 

de cinema do Shopping Cidade em grupos de análise.  

Foi utilizado também o recurso iconográfico. As fotos ajudam a demonstrar 

os tipos de interações que ocorrem nesses cinemas, pois captam instantes 

ilustrativos dos acontecimentos que ocorrem nesses espaços.  

O objetivo principal desta pesquisa foi produzir um conhecimento específico 

de dois espaços, contribuindo para a compreensão da sociabilidade nas salas de 
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cinemas de Belo Horizonte. Procurou também investigar os tipos de interações que 

existiram nos antigos cinemas de Belo Horizonte e como ocorreram as mudanças 

nesses locais de sociabilidades ao logo da história da cidade.  
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1 A SOCIABILIDADE NAS SALAS DE CINEMAS: ENFOQUES TE ÓRICOS 

 

 

1.1 A Sociabilidade e as interações nas salas de ci nema 

 

 

             Georg Simmel analisou alguns fenômenos que caracterizam a vida 

moderna, que também se fazem presentes nas sociabilidades que o cinema 

propicia. A cultura urbana metropolitana criou novas formas de entretenimento e 

atividades de lazer. Para Simmel (1987), é na metrópole que se desenvolvem 

modos de vida específicos, que interferem e modelam a conduta do indivíduo 

moderno. As salas de cinema surgem em um cenário urbano no final do século XIX, 

constituindo um espaço específico da modernidade, em que um grande número de 

pessoas reunidas se deparam com uma nova tecnologia de percepção e 

reprodução do mundo o que possibilita novos hábitos. Os cinemas exibem uma 

mercadoria cultural que favorece um novo tipo de interação social. Por isso, nem o 

cinema, nem a modernidade podem ser entendidos fora do contexto da cidade, pois 

foi esta que proporcionou a arena para a circulação de pessoas e mercadorias, 

onde entre troca de olhares, encontros, namoros e conversas se constituiu um tipo 

de sociabilidade e de consumo. 

 Podemos caracterizar como objeto de consumo tanto os filmes como as 

salas de exibição que a partir do início do século XX se disseminam pelas cidades. 

A massificação do cinema, tanto dos filmes quanto das salas de exibição, se inicia 

nos Estados Unidos. Devido à rápida expansão industrial este país possibilita o 

crescimento surpreendente das chamadas nickelodeons, lojas transformadas em 

teatros, que normalmente tinham a capacidade para centenas de lugares, cuja 

entrada custava um níquel (cinco centavos de dólares) e que foi o primeiro tipo de 

sala de espetáculo exclusivamente dedicada ao cinema. Essas salas começam a 

exibir programas de quinze ou vinte minutos de duração, durante o dia e a noite, 

atraindo assim uma nova audiência em massa de espectadores semanais e 

mudando a rotina de homens, mulheres e crianças (CHARNEY e SCHWARTZ, 

2004). Por isso, identificamos a sala de exibição com um espaço onde o indivíduo 

pode criar uma rede de interações sociais típica da vida urbana. Como conceito 
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cognitivo, a modernidade aponta para o surgimento da racionalidade instrumental 

como a moldura intelectual por meio da qual o mundo é percebido e construído. 

Como conceito socioeconômico, a modernidade designa uma grande quantidade 

de mudanças econômicas, sociais e culturais que tomaram forma e alcançaram um 

volume no fim do século XIX: industrialização, urbanização e crescimento 

populacional rápido; proliferação de novas tecnologias e meios de transportes; 

exploração de uma cultura de consumo. (CHARNEY e SCHWARTZ, 2004) 

Para Simmel (1987) é nesse contexto que nasce o indivíduo moderno. Este 

indivíduo passa a ter que se comportar de maneira distinta em relação a outros 

períodos, para fazer frente a novas e esmagadoras forças sociais da modernidade 

como a racionalidade, a técnica, a objetividade, a impessoalidade e a 

monetarização. Ele tem que se ajustar a tais forças para poder preservar a sua 

individualidade. É no ambiente do tecido urbano que acontecem todas essas 

mudanças é nele que o indivíduo está exposto a todos estes estímulos causados 

pela vida metropolitana. 

 

A modernidade implicou um mundo fenomenal, especificamente urbano, 
que era marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador 
do que as fases anteriores da cultura humana. Em meio à turbulência sem 
precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que 
se acotovelam, vitrines e anúncios da cidade grande, o indivíduo 
defrontou-se com uma nova intensidade de estimulação sensorial. A 
metrópole sujeitou o indivíduo a um bombardeio de impressões, choques e 
sobressaltos. O ritmo de vida também se tornou mais frenético, acelerado 
pelas novas formas de transporte rápido, pelos horários prementes do 
capitalismo moderno e pela velocidade sempre acelerada da linha de 
montagem .(CHARNEY e SCHWARTZ, 2004, p. 95) 

 

 O público que freqüenta uma sala de cinema, é um produto e vítima do 

processo da modernidade. Como produto, porque são eles que desempenham 

interações consideras típicas da vida moderna. São vítimas, pois essa mesma 

modernização induz as pessoas a viverem sobre uma sociedade de massa e de 

consumo. Por isso, para Simmel (1987, p. 17) as pessoas são obrigadas a terem 

atitudes de reserva, pois não conseguem mais estabelecer relações íntimas ou 

intensas em meio a todos esses estímulos. Essa atitude de reserva seria uma 

estratégia de sobrevivência em meio à saturação de estímulos que a vida moderna 

provoca. As salas de cinema são veículos de estímulos surpreendentes como 

superabundância de imagem visual e encontro de inúmeras pessoas em um 
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espaço. Nas cidades os indivíduos se reservam em relação ao outro se mostrando 

indiferente ao próximo. Para o autor, “mais freqüentemente do que nos damos 

conta, é uma leve aversão, uma estranheza e repulsão mútuas, que redundarão em 

ódio e luta no momento de um contato mais próximo, ainda que este tenha sido 

provocado”. Mas se esta atitude provoca reserva ela também proporciona liberdade 

pessoal, pois esse afastamento ou indiferença ao o que ocorre com o outro gera 

liberdade, pois as pessoas passam a interagir sem prestar contas a ninguém.  

Portanto, um fenômeno da vida moderna percebido por Simmel (1987) é a 

distância mental dos indivíduos mesmo estando tão próximos fisicamente. Por isso, 

para o autor, o homem moderno é um ser solitário mesmo vivendo em um ambiente 

de grandes multidões. É esta atitude de reserva que possibilitou as pessoas 

assistirem um filme solitário em meio a uma ritualidade coletiva. Só através da 

reserva que a sociabilidade de ir periodicamente às salas escuras, e não se sentir 

incomodado dentro de um lugar com pouca luz e com pessoas estranhas, pôde ser 

construída, já que na vida urbana o contato entre estranhos torna-se uma 

experiência cotidiana.  

Segundo Benjamin (1980), a sala de cinema forneceu aos indivíduos um 

treinamento para lidar como os estímulos da vida moderna. Devido à intensidade 

de imagens e a proximidade entre as pessoas ela funcionava como imunização dos 

indivíduos para enfrentar a vida cotidiana na metrópole. 

Ainda de acordo com Simmel (1987), sociabilidade são tipos de interações 

entre os indivíduos. Estes, induzidos por certos impulsos ou propósitos, criam os 

mecanismos que geram as interações. Existem inúmeros impulsos e propósitos 

para as interações entre as pessoas como: instintos eróticos, impulsos religiosos, 

busca do lucro, da amizade, das relações amorosas, da formação cultural e do 

entretenimento. Em todas as relações em que os indivíduos se inserem no tecido 

social, desde que haja reciprocidade, ou seja, uma pessoa ou grupo não se sinta 

constrangido ou ameaçado pela presença ou comportamento do outro, existe 

interação ou sociabilidade.  

Portanto, a sociabilidade é o que permite indivíduos isolados interagirem, 

pois ela é para Simmel o que organiza a sociedade, assim esta última só pode 

existir quando há interação entre as pessoas.  
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São fatores de sociação apenas quando transformam o mero agregado de 
indivíduos isolados em formas específicas de ser com e para um outro – 
formas que estão agrupadas sob o conceito geral de interação. Desse 
modo, sociação é a forma (realizada de incontáveis maneiras diferentes) 
pela qual os indivíduos se agrupam em unidades que satisfazem seus 
interesses. Esses interesses, quer sejam sensuais ou ideais, temporários 
ou duradouros, conscientes, casuais ou teleológicos, formam a base das 
sociedades humanas. (SIMMEL, 1988, p. 166) 

 
 

 A sociabilidade é feita de maneira autônoma, pois os indivíduos produzem 

interações que são inseparáveis dos seus propósitos. E muitas vezes sem 

consciência que estão criando situações para interagirem. Sem a sociabilidade a 

própria lógica social não existiria, pois se não houvesse interação entre os 

indivíduos, estes não conseguiriam realizar seus propósitos no cotidiano da vida 

social. (SIMMEL, 1988) 

 A existência social depende da sociabilidade, pois é esta que força e 

legitima certos tipos de comportamentos, que são aceitos socialmente para que os 

indivíduos consigam desempenhar suas ações e ao fazerem terem satisfação. 

(SIMMEL,1988) Nas interações os indivíduos fazem e desfazem relações, ou seja, 

ao tecer a sociabilidade as pessoas selecionam o que dá prazer na interação. As 

pessoas ao irem a um cinema, selecionam os filmes, a sala de exibição, o horário o 

dia da semana e de certa forma o tipo os indivíduos que querem encontrar. Elas 

querem aproveitar dos tipos de interações que ocorrem no cinema, pois apesar de 

não entrarem em contato mais íntimo elas procuram relacionar-se com indivíduos 

que têm valores próximos ao seu. A sociabilidade depende de impulsos, da vontade 

de estar próximo para viver um ambiente sociável. Ela é uma relação baseada na 

troca. Seria impossível a sociabilidade no cinema se as pessoas encontrassem com 

pessoas com valores diferentes, comportamentos distintos do que elas esperam 

naquele espaço.   

As interações sociais determinam a sociabilidade, cria-se um jogo de 

relações que permite que indivíduos interajam com outros indivíduos. Em resumo, 

nas interações, os indivíduos influenciam e são influenciados e assim criam a 

sociabilidade. Portanto, para Simmel (1988), a sociabilidade é estar com o outro, 

relacionar-se com o outro e para que isso possa acontecer tem que existir uma 

vontade de interação entre os indivíduos, ou seja, fazer parte do jogo e de suas 

regras. Por isso, a sociabilidade só é possível se ela é um valor para quem a 



 21 

produz. O objetivo da sociabilidade é o sucesso no momento da interação. Para 

que isso aconteça, o indivíduo não deve reduzir sua autonomia e nem exacerbar 

sua individualidade. Para que não haja a falta de autonomia ou o inverso, ou seja, a 

exacerbação do indivíduo, tem que existir o tato. O tato é a percepção do indivíduo 

em traçar limites do seu comportamento durante a interação. Ele serve como um 

mecanismo auto-regulador do indivíduo nas interações. (SIMMEL, 1988) O 

indivíduo nas relações de sociabilidade é um ser peculiar, pois age de acordo com 

que é permitido na interação. Sem o tato não há sucesso na sociabilidade e sim, 

constrangimento, depressão pessoal, desespero e excitação. O tato cria uma 

situação em que o indivíduo durante a interação deixa de ser totalmente ele, 

passando a ser mais um elemento que cria comportamentos que possibilitem o 

convívio com as outras pessoas. Os propósitos ou as necessidades e os impulsos 

dos indivíduos é que produzem a sociabilidade. É nela que os indivíduos 

estabelecem comportamentos adequados às regras do jogo e procura prazer na 

interação. 

Na interação o indivíduo está em uma situação peculiar, pois ao interagir 

com outras pessoas seu comportamento deve estar de acordo com as regras do 

jogo. No ambiente de sociabilidade a preocupação é que se mantenha a 

reciprocidade na interação. 

 

O homem sociável também é um fenômeno peculiar – não existe em lugar 
nenhum, a não ser nas relações sociáveis. Por um lado, o homem perde 
aqui todas as qualificações objetivas de sua personalidade; penetra na 
forma da sociabilidade equipada apenas com as qualificações, atrações e 
interesses com que o muniu a sua pura humanidade. (SIMMEL, 1988, p. 
166) 

 

O insucesso da sociabilidade acontece quanto um indivíduo age por 

interesse próprio, e o aspecto subjetivo e inteiramente pessoal se faz sentir no jogo, 

assim, constrange a interação dos membros participantes do jogo. 

 Na sociabilidade, o indivíduo deve encontrar prazer na própria interação, a 

satisfação está intimamente ligada ao prazer dos outros. Em princípio o indivíduo 

não pode encontrar satisfação sem que o outro encontre. A sociabilidade é um jogo 

em que os indivíduos se agrupam para satisfazer seus interesses. Estes interesses 

podem ser conscientes ou inconscientes e, dependendo da necessidade ou 

interesse do indivíduo, podem ser duradouros ou temporários. 
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A reciprocidade que é um caráter essencial da sociabilidade é dificultada 

quando a interação é realizada entre indivíduos considerados socialmente 

diferentes. De acordo com Simmel (1988), a sociabilidade entre membros 

socialmente diferente em geral é inconsistente e dolorosa. A interação depende de 

propósitos e necessidades parecidas entre os membros que compõem o jogo, 

assim, não pode haver compatibilidade de interesses em indivíduos que buscam e 

têm propósitos diferentes. Simmel parte do pressuposto que os indivíduos 

socialmente diferentes têm propósitos e necessidades distintas, o que reduziria as 

chances de reciprocidade nas interações entre eles. Indivíduos com propósitos 

diferentes têm comportamentos diferentes e buscam interações distintas. Não pode 

haver regras distintas em um mesmo jogo. Nas salas de cinema as pessoas 

selecionam o espaço de acordo como a suas vontades sociais, dessa forma, 

interagem com o seu grupo social e se distanciam de outros. Para que os 

indivíduos socialmente diferentes possam interagir sem constrangimentos seria 

necessário que durante a interação eles negassem seus propósitos e suas 

necessidades, o que seria menos provável de acontecer. O tato deveria funcionar 

não como um mecanismo regulador do comportamento e sim como repressor. O 

que iria gerar uma falta de autonomia aos membros participantes do jogo e 

inviabilizaria a satisfação na interação.   

 

Entretanto, esse caráter democrático só pode se realizar no interior de um 
dado estrato social: sociabilidade entre os membros de classes sociais 
muito diferentes é amiúde inconsistente e dolorosa. Como vimos, a 
igualdade resulta da eliminação tanto do inteiramente pessoal quanto do 
inteiramente objetivo, isto é, resulta da eliminação do próprio material da 
sociação, do qual esta é liberada quando toma a forma de sociabilidade. 
Mesmo entre pares sociais, a democracia da sociabilidade é apenas algo 
jogado. A sociabilidade, se quiser, cria um mundo sociológico ideal, no 
qual o prazer de um indivíduo está intimamente ligado ao prazer dos 
outros. Em princípio, ninguém pode encontrar satisfação aqui se esta tem 
de ser realizada à custa de sentimentos diametralmente opostos aos que o 
outro pode ter.  (SIMMEL, 1988, p. 172) 

 

1.2 Os cinemas como campos sociais 

 

 

Bourdieu (1987) pensa a sociedade por meio do conceito de dominação. 

Segundo o autor a dominação se manifesta pelas estratégias que os agentes 

sociais mobilizam nos diferentes campos em que ocupam posições desiguais. O 
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campo para Bourdieu é o lugar onde acontecem as relações sociais. Cada campo 

tem uma estrutura de regras e seus limites próprios, assim os campos são regidos 

por interesses formados pelas ações sociais que os indivíduos neles 

desempenham.  

Nos campos os indivíduos desempenham ações e práticas variadas. Por 

isso, segundo o autor, as formas de poder são reveladas nas práticas mais simples 

dos indivíduos, como a escolha de uma bebida, de um espaço que freqüenta, de 

um estilo de música ou um de filme de preferência.     

  Bourdieu (1983) estabelece e assume uma teoria engajada politicamente, 

por isso, para ele é papel da sociologia objetivar essas relações de dominação, 

desvendar-lhes os mecanismos que permitem certos grupos dominar outros. 

Segundo o autor, não é possível ter acesso a uma compreensão clara do espaço 

social sem evidenciar as relações de dominação que nelas ocorrem. Bourdieu, 

diferente da visão estruturalista do marxismo, compreende a sociedade em 

unidades agregadas de indivíduos que compartilham certas propriedades, mas não 

formam uma coletividade. Dessa forma, o autor se aproxima de Weber, ao 

incorporar em sua teoria o conceito de ação social. A ação social é a forma em que 

o indivíduo e não o coletivo “se orienta de acordo com um sentido que se deve 

compreender, para torná-la interlegível”. (BONNEWITZ, 2003, p. 13) 

 O conceito de legitimidade, também presente na teoria de Weber apud 

Bourdieu (1983), é essencial para a análise da sociedade na teoria de Bourdieu. 

Ele permite entender como a autoridade política se perpetua sem recorrer, 

necessariamente, a coação. Em sentido geral, a legitimidade é aquilo que é aceito 

e reconhecido pelos membros da sociedade. Bourdieu (1994, p. 105), através do 

conceito de legitimidade procura determinar os elementos pelos quais os 

dominados aceitam a dominação sob todas as suas formas, e por que aderem a ela 

e se sentem solidários aos dominantes tendo um mesmo consenso sobre a ordem 

estabelecida. Dessa maneira uma das questões essenciais da sua teoria social “é 

saber por que e como o mundo dura, persevera no ser e se perpetua na ordem 

social, isto é, o conjunto das relações de ordem que o constituem”.  

 De acordo com o autor, mais que a legitimidade, que é um dado, é o 

processo de legitimação que alimenta o seu questionamento. Ele procura mostrar 

como os atores sociais produzem a legitimidade para fazer com que sejam 
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reconhecidos a suas competências, o seu status ou o poder que têm. A 

hierarquização dos laços culturais que certos grupos valorizam decorre disso. 

Portanto, propor uma abordagem em termos de espaço social e de campos sociais 

é dotar o pesquisador de conceitos e instrumentos que permitem não apenas 

analisar a posição dos grupos e suas relações, mas também compreender a 

tendência à reprodução da ordem social.  

A expressão “espaço social ou campo social” assinala uma ruptura com as 

representações tradicionais da hierarquia social fundada na teoria estrutural do 

marxismo. (BONNEWITZ, 2003). Para Bourdieu (1983), o espaço social é 

hierarquizado pela desigual distribuição dos capitais que os indivíduos possuem e 

não apenas pela estrutura econômica. 

 Nesse sentido, o autor estabelece quatro formas de capital que permitem 

estruturar o espaço social: o capital econômico, que é constituído pelos diferentes 

fatores de produção (terra, fábricas, trabalho) e pelo conjunto dos bens econômicos 

como renda, patrimônio e bens materiais. O capital cultural, que corresponde ao 

conjunto das qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou 

transmitidos pela família. Este capital pode existir de três formas: em estado 

incorporado, como disposição duradoura do corpo (por exemplo, a facilidade de 

expressar em público); em estado objetivo, como bem cultural (a posse de quadros, 

de obras); em estado institucionalizado, isto é, socialmente sancionado por 

instituições (como os títulos acadêmicos).  O capital social, que se define 

essencialmente pelo conjunto de relações sociais de que dispõe um indivíduo ou 

grupo. A detenção deste capital implica um trabalho de instauração e manutenção 

das relações, isto é, um trabalho de sociabilidade. É dessa forma que se cria um 

conjunto de relações sociais, como amizades, laços de parentesco, contatos 

profissionais, mantidos por um indivíduo. Bourdieu (1983) observa que os 

indivíduos podem se beneficiar dessas relações para adquirirem bens materiais, 

como empréstimos e indicação para um emprego ou bens simbólicos, como 

prestígio decorrente da participação em círculos sociais dominantes. O volume de 

capital social de um indivíduo seria definido em função da amplitude de seus 

contatos, ou seja, da posição social das pessoas (volume de capital econômico, 

cultural, social e simbólico) com quem ele se relaciona. O capital simbólico diz 

respeito ao prestígio ou à boa reputação que um indivíduo possui num campo 
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específico ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em outras palavras, 

ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros. Essa percepção está 

diretamente associada à posse dos outros três tipos de capital, mas não 

necessariamente. Um exemplo, é que um indivíduo pode continuar a ser visto como 

rico, graças à manutenção de certos sinais de riqueza, quando, na realidade já 

perdeu, ou nunca teve uma grande fortuna. Da mesma forma, possuir um 

sobrenome socialmente reconhecido como importante pode conferir a um indivíduo 

certo capital simbólico que não corresponde, necessariamente, aos seus capitais 

econômicos, cultural e social.  

O capital simbólico também corresponde à incorporação de certos rituais, 

regras de boas maneiras e códigos de honra que não são apenas exigências do 

controle social, mas que são constitutivas de vantagens sociais com conseqüência 

efetivas para os indivíduos que as têm.  

Dessa maneira, o autor hierarquiza os grupos sociais ou indivíduos segundo 

o volume de capital que eles dispõem. Em primeiro lugar, as classes dominantes, 

ou superiores, são caracterizadas por Bourdieu, por um elevado capital. Seus 

membros dispõem e acumulam diferentes tipos de capital. Este grupo sabe jogar 

com a distinção para afirmar uma identidade própria e impor a todos, legitimando, 

uma certa visão do mundo social. O que ele define como a “cultura legítima”. 

(BOURDIEU, 1983, p.22) 

Os grupos dominados, especificamente os que possuem menores capitais, 

situam na extremidade do espaço social. Este grupo é definido pela quase ausência 

de capital. Aqui identificamos apenas os dois extremos, pois de acordo com 

Bourdieu (1983), existem vários grupos entre os dominados e os dominantes. E 

mesmo assim, existem grupos ou indivíduos que podem estar em uma posição 

melhor em relação a um tipo de capital e inferior em relação a outro. Como também 

um indivíduo pode estar em melhores condições em campos onde a ação social 

despenhada valoriza o tipo de capital que possui.  

Bourdieu (1983) não nega a cultura popular como importante, mas segundo 

a sua teoria, se essa mesma cultura não é valorizada socialmente como relevante, 

ou é apenas por grupos desfavorecidos, ela permanece como uma cultura 

dominada.  
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Para o autor a realidade social se estrutura em função de diferentes formas 

de capital. Cada indivíduo, a cada momento, contaria com um volume e uma 

variedade específica de recursos, trazidos e acumulados ao longo de sua trajetória 

social, que lhe assegurariam determinada posição no espaço social ou campo. A 

idéia fundamental de Bourdieu (1983) é a de que os capitais são instrumentos de 

acumulação. Quanto maior o volume possuído e investido, maiores a possibilidade 

do indivíduo ter um bom retorno social. Cada indivíduo ou grupo social, em função 

de sua posição constitui ao longo do tempo um conhecimento prático sobre o que é 

possível ou não ser alcançado pelos membros dentro da sua realidade social 

concreta e na qual eles agem sobre as formas adequadas de fazê-lo. Bourdieu 

(1983), destaca que as pessoas agem racionalmente. Elas procuram utilizar 

racionalmente e da melhor maneira o capital que possuem em diferentes campos 

que transitam.    

A posição do grupo no espaço social se dá, portanto, de acordo com o 

volume e os tipos de capital (econômico, social, cultural e simbólico) possuídos por 

seus membros. O capital dá condição do indivíduo possuir certas estratégias de 

ação, dentro do espaço social, que seriam mais seguras e rentáveis e outras, mas 

arriscadas.  

Na perspectiva de Bourdieu (1983), ao longo do tempo as melhores 

estratégias utilizadas no campo acabariam por ser adotadas pelos indivíduos ou 

grupos e seriam, então, incorporadas pelos agentes como parte de seu habitus. 

Dessa forma que surge um dos mais importantes conceitos de Bourdieu, que é o 

habitus. O habitus é o capital incorporado pelos indivíduos. A sociedade, portanto, é 

composta por grupos de indivíduos que possuem ou não os quatros capitais 

incorporados. Também eles podem possuir os capitais em quantidades diferentes 

dependendo da trajetória social. Através desses capitais, que os indivíduos 

possuem ou não, eles procuram dentro dos campos estratégias de ação.  

 Assim, as famílias cuja principal riqueza é econômica tenderiam a adotar 

principalmente estratégias voltadas para a reprodução do capital econômico. Dessa 

maneira, transmitiriam aos seus filhos, involuntariamente, a percepção de que é 

basicamente por meio de recurso que eles podem manter ou elevar sua posição 

social. Por outro lado, famílias ricas em capital cultural tenderiam a priorizar o 

investimento escolar e a transmitir aos seus filhos a percepção de que sua posição 
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social futura depende principalmente do sucesso escolar.   

Os indivíduos herdariam de sua socialização um habitus, um “senso do 

jogo”, um conhecimento prático de como lidar como os constrangimentos e 

oportunidades associados à sua posição social. No conceito de hábitos Bourdieu 

pretende explicar, justamente, o fato das ações dos agentes serem, via de regra, as 

mais adequadas às suas condições objetivas de existência, sem serem o produto 

de um ajustamento intencional a assas condições, nem o resultado de uma 

determinação direta do meio externo sobre a ação. (BOURDIEU, 1983)  

Os indivíduos aprendem, ao longo de sua socialização que determinadas 

estratégias ou objetivos são possíveis ou não. Esse conhecimento prático aos 

poucos, é incorporado e se transformam em disposições para a ação. Os indivíduos 

portadores de um grande volume de capital tendem, assim, a sustentar um nível de 

aspiração mais ambicioso. Os que detêm menor volume de capital tendem, por sua 

vez, a demonstrar um nível baixo de aspiração social, perseguindo fins compatíveis 

com suas limitações objetivas. Dessa forma, através de ações racionalmente 

elaboras, os indivíduos tendem a investir mais naquelas áreas em que, em função 

da composição de seu capital eles teriam maiores probabilidades de sucesso.  

Considerando os cinemas como um campo, o que percebemos em nossa 

análise é que certos grupos sociais selecionam as salas de cinema de acordo com 

o habitus que possuem. Assim um cinema específico tem o seu habitus certo que 

deve ser usados pelo grupo social que o freqüenta. O indivíduo para poder 

participar da sociabilidade em um cinema tem que ter o habitus necessário. Caso 

ele não possua o habitus para desempenhar a sociabilidade ele é excluído do 

cinema em que é feita a interação. Por isso, como estratégia e condição, 

freqüentam apenas os cinema em que eles possuem o habitus. Pois, as pessoas 

ao irem ao cinema selecionam não só um tipo de filme, mas a região em que está 

localizado o cinema, o tipo de público que vai encontrar, o ambiente do espaço e o 

preço do ingresso. São elementos que envolvem o processo de sociabilidade nos 

cinemas que depende do habitus dos indivíduos.  

 Importante notar que esse ajustamento entre as ações e as condições 

objetivas de existência, realizado por intermédio do habitus, não seria, no entanto, 

necessariamente perfeito. Em primeiro lugar, alguns indivíduos podem, ao longo de 

sua trajetória de vida, acumular grande volume de capitais, alterando assim sua 
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posição na estrutura social. Pode-se dizer que esses indivíduos passam a ter 

habitus inadequado às suas condições atuais. O indivíduo pode continuar, por 

exemplo, com uma disposição acentuada para contenção de gastos, sendo que na 

sua nova condição social isso não é mais necessário. Situação diferente, ocorreria 

nos casos de grande declínio social nos quais os indivíduos se mantêm com 

gostos, preferências e disposições para a ação inadequadas à sua nova condição. 

Esses dois exemplos caracterizam o que Bourdieu chama de “histeresis”5, a 

tendência do habitus a permanecer no indivíduo, mesmo que as condições 

objetivas que o produzir e que estão nele refletidas tenham se alterado. 

(NOGUEIRA e MARTINS, 2004) 

 Outra possibilidade de desajustamento entre habitus e condições objetivas 

de existência corresponderia aos casos em que o que ocorre é uma transformação 

rápida dos mecanismos de reprodução das posições sociais. Os membros de uma 

fração tradicional da elite econômica, por exemplo, podem ter incorporado a 

percepção de que não precisam de uma escolaridade em nível superior para se 

manterem em posição dominante na sociedade. Uma mudança rápida na estrutura 

econômica e social pode, no entanto, transformar esse nível de escolaridade em 

algo indispensável mesmo para esses indivíduos. Tem-se então um descompasso 

entre o que sugere o habitus incorporado e a realidade social. (NOGUEIRA e 

MARTINS, 2004) Esses casos de desajustamento entre o habitus e as condições 

objetivas de existência nos mostram que o espaço social, na perspectiva de 

Bourdieu (1983), seria algo dinâmico. Os indivíduos estariam constantemente em 

disputa, buscando manter ou elevar sua posição nas hierarquias sociais. Nesta luta, 

eles utilizariam uma série de estratégias ditadas pelo conhecimento prático que 

eles possuem do sentido do jogo. Esse conhecimento, adquirido ao longo de sua 

socialização passada e incorporada na forma de habitus, nem sempre seria capaz 

de guiá-los, na melhor forma, na conjuntura presente. Segundo (BONNEWITZ, 

2003), Bourdieu (1983) aproxima do conceito marxista de luta de classes. Pois, o 

campo seria uma arena em que os indivíduos procuram ganhar o maior volume 

possível de capital.    

                                                 
5 O termo “histeresis”, Bourdieu toma emprestado da Física. Nessa disciplina, esse termo designa um efeito 
que se prolonga mesmo após o desaparecimento da causa, numa espécie de inércia. (NOGUEIRA  e 
MARTINS, 2004, p. 55)  
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2 A CIDADE E OS SEUS CIMEMAS 

 

 

Nesta sessão se falará de moda, de sentimentos que passam com ela, de 
atrizes bonitas de cinema, de poetas que não usam entorpecentes nem os 
fabricam, e de mil outros assuntos terrestres. A senha será: frivolidades, 
que, às vezes se confunde com espírito, outras vezes sem parecer é mais 
grave que um tratado de finanças. A sessão será curta, como a vida, mas 
sem as complicações da vida, como o telefone não automático, o calo 
pisado na rua, o amor pisado no coração, a falta de horário, os telegramas 
cifrados, a viagem do ‘Do-X’ e o desmemoriado de Colegno. Sairá todo o 
dia útil (domingo) e até mesmo nos dias inúteis (os outros dias): na 
aceitam reclamações nem se devolvem bilhetes. Também não há 
programa. A preocupação única é: aborrecer pouco, aborrecer o menos 
possível.  (ANDRADE, 1988, p. 999) 
 

As salas de cinema de Belo Horizonte foram sendo inauguradas e fechadas 

sem que fossem feitos registros desse processo. (BRAGA, 1995) Dessa forma, 

existe uma escassez de estudos sobre as salas de cinema da cidade. Os poucos 

livros publicados sobre o assunto aglutinam os registros de fontes primárias, 

praticamente todas são de jornais que acompanharam a trajetória dos cinemas da 

cidade. Já este capítulo tem com base fontes secundárias e em menor proporção 

primárias, estas também retiradas de jornais. Em 1995 o Centro de Referência 

Audiovisual (CRAV) junto com a Secretaria Municipal de Cultura publicou o livro O 

Fim das Coisas: as salas de cinema de Belo Horizonte, este estudo é a principal 

referência da trajetória das salas de exibições da cidade. Existem outros livros que 

contribuíram para a pesquisa, alguns sobre as salas de cinema de Belo Horizonte e 

de outros estados que estão citados na bibliografia e também ao longo deste 

capítulo. Não é interesse desse capítulo registrar todas as salas de cinema de Belo 

Horizonte e sim refletir sobre os tipos de sociabilidades que nelas ocorriam.  

 

 

2.1 Os cinemas e as mudanças de espaços em Belo Hor izonte 

 

 

As salas de cinemas têm acompanhado as mudanças que o espaço de Belo 

Horizonte sofreu durante a sua história. Até a década de 1940, na área central 

concentrava o comércio, lazer e serviços (LEMOS, 1994). O Centro de Belo 

Horizonte era o espaço principal das instalações das salas de cinema, estas 
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surgiram à medida que a área central foi se dinamizando.  

A partir da década de 40, com expansão das ofertas de estrutura do Centro 

para outras regiões, os cinemas se difundem para os bairros. Com as instalações 

das salas de exibição em outras localidades, os bairros passam a ter mais cinemas 

do que o Centro. A transformação do sistema viário, com abertura de novas ruas e 

avenidas que passam a ligar regiões distantes ao Centro, facilita a expansão de 

regiões fora do eixo tradicional da cidade, criando condições para inaugurações de 

novas salas de cinema. 

 

Entre as décadas de 20 e 30, surgem os grandes cinemas, inspirados nos 
“movie-palaces” americanos. A grandiosidade, vidros coloridos, pisos, 
desenhos marcam estas salas, que se tornam os centros de lazer da 
cidade. Nos anos 40 e 50, os cinemas conquistaram novos espaços, 
expandindo-se também pelos bairros. (BRAGA, 1995, p. 10) 
 

A partir da década de 1980, os cinemas, seguindo o processo de 

descentralização da cidade6, passam a se localizar também nos shopping centers. 

Atualmente a cidade possui vários shopping centers. Mais de 90% das salas de 

cinema estão nestes locais. Na região do centro tradicional, que até a década de 40 

era o principal pólo dos cinemas, existe apenas um shopping com salas de 

exibição, o Shopping Cidade.  

 

 

2.2 A chegada dos cinemas em Belo Horizonte 

 

 

O processo histórico das salas de cinemas em Belo Horizonte pode ser 

dividido em quatro fases: o momento da chegada do cinema à cidade em 1898 até 

o final dos anos trinta; a difusão desses cinemas nos anos quarenta e cinqüenta 

para os bairros; o declínio dos “cinemas de rua”7 que ocorreu durante os anos 

                                                 
6 A partir da década de 70 Belo Horizonte passa por um processo de descentralização. O centro tradicional por 
estar saturado passa competir como outros centros. Estes novos centros se configuram nos bairros ricos com 
ofertas materiais e simbólicos sofisticados como é o exemplo do bairro Funcionários. (ANDRADE, 2003, p. 
181) 
 
7 Essa expressão começou a ser utilizada para diferenciar os cinemas localizados dentro dos Shopping Centers 
daqueles localizados em outras áreas da cidade e cuja saída dá diretamente para a rua, o que não acontece nos 
shopping centers. 
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sessenta e setenta e a fase do florescimento das salas de cinemas dentro dos 

shopping centers, do início dos anos oitenta e a partir dos anos 2000. (BRAGA, 

1995). 

Em 1898, um ano após a inauguração da cidade, aparece pela primeira vez 

em Belo Horizonte o cinema. O aparelho denominado cinematógrafo, invento de 

Thomas Edson, foi apresentado ao público da cidade à noite em uma casa da Rua 

Goiás8. O jornal Minas Gerais, órgão oficial do Estado, foi o único a noticiar a 

primeira exibição. A apresentação do cinematógrafo ocorreu sem muita 

notoriedade. Existia nessa época um desconhecimento por parte da população 

recém instalada em Belo Horizonte, dos aparelhos de projeção dos filmes. A 

imprensa e a população elegiam o teatro como a melhor opção de lazer. Assim, a 

apresentação do cinema foi feita de forma passageira e isolada, sem efeito perante 

os habitantes da cidade. 

A falta da qualidade do espetáculo que era oferecido para os belo-

horizontinos também influenciou na reação das pessoas. A chamada tela 

“engruvinhada” que produzia sombras na imagem, filmes que se rompiam a todo 

instante, mau estado das películas, erros no manejo dos equipamentos, 

irregularidades no fornecimento elétrico, imagens que tremiam (efeito “frickagem”, 

de cintilação exagerada) e o enorme barulho dos projetores, obrigavam o exibidor a 

anunciar freqüentemente a chegada de um último modelo de cinematógrafo, como 

uma estratégia para não decepcionar o público. (SOUZA, 2004) 

No início do século XX, as praças e as ruas eram os principais locais de 

lazer dos belo-horizontinos, sendo a Avenida Afonso Pena, entre o Bar do Ponto e 

a Praça 12 de Outubro9, o espaço de maior sociabilidade até o final da década de 

10. Nesses anos, os filmes eram exibidos em praças públicas, confeitarias e teatros 

que cediam seus espaços para a instalação dos cinematógrafos.  

Um ano depois da primeira exibição de cinema na cidade, em 1899, foi 

inaugurado entre as ruas Goiás, Bahia e Avenida Afonso Pena o primeiro teatro da 

cidade denominado Teatro Soucasseux. Esse novo espaço oferecia sessões de 

cinema, apresentava peças teatrais de companhias nacionais e estrangeiras, e 

                                                 
8 Ver anexo C. 
9 A Praça 12 de Outubro era o antigo nome da praça principal do Centro tradicional da cidade. Localizada entre 
as avenidas Afonso Pena e Amazonas. Em 1922 ela passa a ser chamar Praça Sete de Setembro, popularmente 
conhecida como Praça  Sete, em homenagem ao primeiro centenário da independência do Brasil.     
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também bandas de música como a do 1º Batalhão de Brigada Policial e a Lyra 

Mineira.  

 

 

 
FIGURA 1: Teatro Soucasseux  
Fonte: Acervo: APCBH 

 

 

O cinema continuava sendo apresentado de forma esporádica, em festas de 

rua e em casas particulares. Era um período em que a exibição de cinema, na 

maioria das vezes, dependia da passagem descontínua dos exibidores ambulantes. 

Mas, nessa época, mesmo com todos os problemas técnicos, o cinema já era um 

lugar de sociabilidade, seja ao aproximar curiosos, reunir grupos de pessoas pela 

novidade que ele representava ou nas exibições em festas. As apresentações eram 

quase sempre complementares a outras atividades, como números de mágica e 

peças teatrais. Aos poucos, o cinema foi sendo divulgado e passou a ocupar um 

lugar especial entre as opções de lazer dos belo-horizontinos.  

Os donos de estabelecimentos aproveitavam o sucesso dos cinematógrafos, 

vendo neste lazer uma atividade lucrativa. Assim, espaços como os salões Bazoini, 

Éden Mineiro e a confeitaria Maciel eram locais em que se improvisava a 

transmissão de filmes, como se pode ver pela nota abaixo publicada no jornal 

Minas Gerais.  
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Cinematógrafo Maciel – Grande tem sido a afluência de pessoas da nossa 
elite social àquele cinematógrafo, que funciona em um salão anexo à 
Confeitaria Maciel. Ali, uma excelente orquestra, composta de conhecidos 
professores, torna tal diversão cada vez mais atraente, de tal sorte que os 
assistentes de lá saem com a mais agradável impressão. (SOSNOWSKI, 
1997, p.137) 

 
 

Em dezembro de 1905 apresenta-se em Belo Horizonte o aparelho Biógrafo, 

considerado inferior ao cinematógrafo, mas sua chegada à cidade foi divulgada 

como um verdadeiro avanço técnico. Assim, pela primeira vez, é dado ao cinema 

status de grande espetáculo, pois foi apresentado no Teatro Soucasseux, o 

principal da cidade e símbolo do lazer da elite. 

A década de 10 se destaca pelo início do aquecimento do cenário cultural na 

cidade em parte devido ao sucesso do cinema. Ao mesmo tempo em que o cinema 

ocupava espaço em Belo Horizonte, o teatro entrava em declínio devido à 

concorrência das salas de exibição e à falta de uma produção teatral local. Os 

cinemas tinham preços mais baratos do que os teatros, contavam com a facilidade 

de compreensão devido às legendas, além de terem um forte apelo visual. E em 

pouco tempo, o cinema é dotado de uma mentalidade industrial, tornando-se um 

empreendimento sujeito a um monopólio industrial. 

 

Durante todo o período, Belo Horizonte esteve à mercê de companhias teatrais 
forasteiras que aqui se apresentavam. Artigos de jornais da década de 10 
alertavam para o período de recessão que o teatro enfrentava: ‘a arte teatral 
brasileira vai desaparecendo seja por causa dos cinemas, seja por qualquer 
outro motivo’. Comentava-se à época que as boas companhias teatrais eram 
peças apresentadas em idioma estrangeiro. Segundo artigo do Jornal Estado de 
Minas, a platéia dos espetáculos teatrais sacrificava tempo e dinheiro para não 
entender “patavina” do que estava sendo encenado. (CASTRO, 1997, p. 118)  

   

As estratégias de divulgação adotadas pelas empresas donas das salas de 

exibição já se mostravam agressivas na disputa pelo mercado. Diariamente 

publicavam-se nos principais jornais da cidade notas a respeito dos filmes e das 

salas, ressaltavam-se o horário, e o gênero do filme. Surgem as colunas 

especializadas que se voltam para a publicidade e para comentários sobre o 

cinema. O jornal A Tarde possuía a coluna Telas e Ribaltas e o diário O Momento 

tinha a coluna Fitas e Palcos (CASTRO, 1997).  

Com o passar dos anos, os cinemas começam a ter suas próprias salas e se 

afirmam como um lazer definitivo em Belo Horizonte. Com o aumento do número de 
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freqüentadores surgem mais salas de exibição para abrigar um público cada vez 

mais numeroso.  

Em 1906, apesar das várias exibições de filmes em diversos espaços, o 

Teatro Paris pode ser considerado a primeira sala de cinema de Belo Horizonte, 

pois funcionava como uma sala permanente de exibição com horários definidos, já 

nos outros locais as apresentações eram esporádicas (CASTRO, 1997). 

Inaugurado pela empresa José Poni e Teotônico, o Teatro Paris, localizado na Rua 

da Bahia, teve o seu espaço adaptado para receber um cinematógrafo. Este 

acontecimento foi representativo para uma cidade considerada símbolo de um 

projeto moderno.  

O cinema era um espetáculo muito diferente das atuais exibições. Era um 

espetáculo duplo, com números de palco e a exibição do filme. Em cada sessão 

apresentava-se um espetáculo que podia ser um conjunto, uma orquestra completa 

ou apenas um músico em um piano. A música dava vida aos movimentos 

projetados na tela, os músicos preocupavam fazer um som que se adaptasse às 

cenas. A música apresentada desempenhava 50% do evento que o cinema 

representava nessa época. (GALDINO, 1991) 

O Cinema Teatro Comércio inaugurado em 1909, na Rua Caetés com 800 

lugares, era uma outra sala que se destacava. Ao mesmo tempo em que veiculava 

os últimos filmes lançados, o espaço servia para encenação de peças teatrais. Este 

cinema tornou-se conhecido por ter uma orquestra completa que acompanhava os 

filmes. 

Em 1911, Belo Horizonte possuía seis salas de cinema: o Cine Colosso, o 

Comércio, o Bahia, o Familiar, o Pavilhão de Variedades e o Teatro Paris. Em 

1914, surgem mais quatro salas, o Odeon Cinema, o Cine Modelo, o Cinema 

Teatro Éclair e o Parque Cinema. Este último era ponto de encontro da boemia, já o 

Cine Modelo era considerado o mais freqüentado do Centro. Nele se promoviam 

matinês, saraus e apresentações de orquestras e bandas. (LEMOS, 1994) 
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FIGURA 2: Cinema Modelo 
Fonte: Acervo: APCBH /Coleção José Góes) 

 

Com as transformações que foram ocorrendo no Teatro Paris, seus 

administradores, em 28 de fevereiro de 1912, mudaram o nome do espaço para 

Cinema Odeon. Esta sala vai se tornar um dos marcos na vida cultural dos belo-

horizontinos até ser fechada em 1927.  

O Cine Odeon tinha 500 cadeiras divididas em primeira classe, localizada na 

parte alta da sala, e a segunda classe, onde as cadeiras ficavam na ala inferior da 

sala. Os casais aproveitavam as últimas fileiras para o namoro. Na entrada do 

cinema era fixado um cartaz que continha uma cena do filme a ser exibido e os 

nomes dos principais astros. 

No cinema ocorria uma sociabilidade que começava do lado de fora da sala 

de exibição. A rua e a calçada eram um prolongamento da sociabilidade, pois 

propiciava um aglomerado de estudantes, casais e senhoras que exibiam trajes 

especiais para o espetáculo. Era costume da época o uso de chapéu e bengala, 

para os homens, já as mulheres portavam extravagantes chapéus, sombrinhas e 

lenços. As pessoas observavam uma as outras, estar em contato com outras 

pessoas, era desfrutar de um momento singular. Uma interação que possibilitava 

uma sociabilidade diferente para uma cidade que começava a ter o cinema como 

entretenimento. Dentro da sala de exibição, depois da apresentação do conjunto 

musical, a penumbra da sala era o local dos flertes, do beijo escondido e do olhar 

atento ao filme exibido. As sextas-feiras eram os dias de maior freqüência ao 
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cinema, era o dia de estréia dos novos filmes. (GALDINO, 1991)  

A ida ao cinema compunha um estilo de vida, revelado nas várias dimensões 

da sociabilidade que ocorria nesses espaços. A sociabilidade é um misto de 

sentimentos, paixões, imagens, ou seja, uma multiplicidade de experiências 

coletivas. (MAFESSOLI, 1984) A calçada da entrada dos cinemas ficava cheia de 

estudantes, de senhores e de senhoras. Essa multidão era mais numerosa às 

sextas-feiras quando ocorria a chamada Sessão Fox, que passava o filme novo da 

Fox.   

Pedro Nava descreve o cine Odeon com suas paredes empapeladas de 

verde e vermelho e painéis coloridos de filmes da Nordisk. No fundo da sala de 

espera existia uma fonte luminosa com tanques cheios de peixes coloridos, duas 

escadas de grades prateadas que levavam os usuários a uma sacada de orquestra 

e às duas portas que davam para os balcões. (NAVA, 1985) 

 Neste período, freqüentar uma sala de cinema era um programa 

principalmente da elite; as pessoas utilizavam trajes elegantes e o Centro de Belo 

Horizonte era onde se localizavam os espaços da elite. As salas de cinemas 

constituíam locais em que se obtinha visibilidade, por isso as pessoas costumavam 

se apresentar muito bem vestidas. O Odeon se destaca sobre os demais cinemas 

desse período, “pelo seu aspecto distinto e elegante, pelo seu luxo e conforto, os 

belos e claros salões do Odeon são comparáveis às casas de espetáculos mais 

procuradas e mais chiques que, no gênero, possuem o Rio e S. Paulo”. (GALDINO, 

1991, p. 6) 

O cinema Odeon foi o principal cinema das elites nos anos 20. Um grande 

cartaz na entrada do cinema anunciava uma ótima orquestra, sessões da moda às 

quartas-feiras e sessões chiques aos sábados. O Odeon tinha uma vantagem em 

sua localização em relação aos demais cinemas, era a única sala de exibição que 

ficava próxima do ponto final dos bondes da cidade. O Odeon, também pela sua 

localização, propiciava uma rede de sociabilidade, pois estava próximo de vários 

locais famosos como o Bar do Ponto10, o Café Íris ou Bar Acadêmico, este último 

tinha fama de senhoras não entrar. Depois das sessões, as pessoas iam para estes 

                                                 
10 Bar do Ponto localizava-se no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua da Bahia. Parada obrigatória 
de partida e chegada de todos os bondes da capital, era um dos principais locais de sociabilidade da cidade, foi 
fechado em 1940.  
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locais conversar sobre o filme recém assistido. (NOVATO E COSTA, 1997)  

A iniciativa de promover sessões para a sociedade local, bem como a 

localização central das salas de cinemas, contribuiu para que estes se tornassem 

espaços freqüentados pela elite belo-horizontina. Mas, em pouco tempo, o cinema 

diversifica o seu público, surgem as matinées, dedicada às crianças e as salas 

denominadas de cinema popular.  

Apesar do pouco tempo de história, entre as cidades mineiras desse período, 

“Belo Horizonte ocupava o terceiro lugar em população, mas, em termos de 

diversões modernas, como o cinema, sua superioridade era incomparável”. 

(ANDRADE, 2004, p. 84) A cidade de maior população do período era Juiz de Fora 

com 118.166 habitantes, ela possuía apenas duas salas de cinema. Ouro Preto, a 

antiga capital do Estado, com 51.136 habitantes, tinha apenas uma sala de cinema. 

Montes Claros com a segunda maior população, 68.502 habitantes, do Estado não 

tinha cinemas. Belo Horizonte tinha 7 salas de cinemas com uma população de 

55.563. 

O surgimento de cinemas populares, ainda na década de 1910, marca um 

momento de maior inclusão no uso de um espaço de entretenimento em Belo 

Horizonte. Surgem os cinemas Éclair, o Parque Cinema e, em 1915, a primeira sala 

de exibição localizado em um bairro da cidade: o Floresta Cinema que em pouco 

tempo torna-se um grande sucesso na cidade.  

Conhecidos como “cine-poeiras,” as salas populares, não eram tão luxuosos 

como as outras salas. Alguns cinemas populares eram espaços adaptados de 

antigos cines, como o Cine Éclair (BRAGA, 1995). O preço do ingresso era a 

metade do cobrado nos cinemas da elite. A exigência em relação ao público era a 

mesma das salas do Centro: não se permitia a entrada de pessoas descalças e 

com roupas não consideradas descentes para a época. (LOYOLA, 1997) 

Os cinemas populares eram localizados, em sua maioria, na zona boêmia e 

se diferenciavam por exibirem filmes de “gêneros livres” e não eram luxuosas como 

as salas de exibição freqüentada pela elite. Por serem mais simples, ofereciam 

ingressos mais baratos. Alguns exibiam filmes de maneira irregular e as 

acomodações eram ruins, o que levou o público a denominar algumas salas de 

verdadeiros “pulgueiros”. Alguns cinemas, como o Parque Cinema, localizado na 

Rua dos Caetés, funcionava também como um cabaré. Após as sessões ocorriam 
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apresentações de mulheres semidespidas que dançavam o cancã e o maxixe, 

símbolos da influência da cultura francesa na capital. Os jornais do período faziam 

severas criticas às “influências nocivas” destes espaços para a sociedade. 

As salas de cinema passaram a ser um negócio rentável devido à novidade 

que representavam. Estes espaços estavam nas mãos de poucas empresas, sendo 

que uma das maiores era a Gomes Nogueira. Gradativamente, vão surgindo os 

cines denominados de Palácios, ou seja, grandes salas que se diferenciavam pela 

elegância. Estas salas ofereciam vários usos além da exibição dos filmes. Alguns 

como o Cine Parque Cinema, localizado na Rua dos Caetés, possuía restaurantes 

e lugares de espera. 

 

Entretanto, o projeto de ambiente “moderno” para Belo Horizonte fazia dos 
cinemas um espaço de exercício de formas “elegantes” e progressistas de 
se relacionar com a cidade. Afinados com esse espírito, os jornais da 
época anunciavam, com entusiasmo quase cívico, cada inauguração. 
(BRAGA, 1995, p. 26) 

 

O cinema passa a ser visto como um ambiente produtor da simbologia e de 

comportamentos modernos. Era uma inovação tecnológica que alterava o cotidiano 

dos habitantes das cidades. A reprodução das imagens em movimento impõem um 

sentimento de velocidade e de aceleração do tempo, uma distinção entre um tempo 

vivido e um novo a ser vivenciado (SOUZA, 2004).  Principalmente para boa parte 

dos habitantes da cidade que vindos do interior do Estado, Belo Horizonte parecia 

moderna, pois já possibilitava uma estrutura de bens culturais e de lazer que os 

interioranos não estavam acostumados (ANDRADE, 2003). Dessa forma, ao 

mesmo tempo em que a cidade crescia, o cinema tornava-se popular para os belo-

horizontinos. 

 

O cinema, assim como a fotografia ou outros processos de comunicação 
simultaneamente, aguçou o consumo em larga escala do espetáculo 
visual, por meio da democratização do acesso, que passou a operar com 
todas as suas forças dentro de um espaço urbano renovado. (SOUZA, 
2002, p. 171) 

  

O cinema emerge no contexto de Belo Horizonte como um sinal da 

modernidade. Através das salas de exibição, a cidade passava a corresponder ao 

ideal de cidade moderna, com fartas opções de lazer. O espetáculo que o cinema 

propiciava se diversificava tornando-se mais freqüente no cotidiano dos belo-
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horizontinos. O cinema, junto com outros locais de sociabilidade, retirava as 

pessoas das casas e aos poucos ia dinamizando a vida cultural da cidade.  

 

Nessa época, a cidade já estava cultural e socialmente equipada para 
responder às demandas de uma vida urbana que se intensificava. Já 
contava com vários pontos de encontro, consumo e lazer, como cinemas, 
bares, cafés, confeitarias, clubes privados, cabarés, pontos de footing, 
praças e parques. Contava também com alguns jornais locais, revistas, 
grêmios literários e livrarias. Isso contribuía para que a rua se tornasse 
mais atrativa, em oposição às formas de lazer domésticas. (ANDRADE, 
2004, p. 86) 

 

 O início dos anos 20, impulsionado pela industria cinematográfica norte-

americana, o mercado de distribuição cresce rapidamente, induzindo a 

multiplicação das salas de cinema pelas cidades em todo mundo. A importância da 

edificação, ou seja, a elegância e tamanho da arquitetura passa ser sinônimo do 

moderno que só um ambiente urbano propiciava. Portanto, freqüentar as salas de 

cinema pelo menos uma vez por semana, vestir a melhor roupa para ir a uma sala 

de exibição, era garantir a condição de moderno e manter um certo reconhecimento 

social. E mesmo para os freqüentadores das salas populares, ir ao cinema era 

sintonizar-se no ar dos “novos tempos”. 

De acordo com Sevcenko (1998), nunca um único sistema cultural teve tanto 

impacto e exerceu efeitos tão profundos na mudança de comportamentos e nos 

padrões de gosto e consumo de populações por todo o mundo, como o cinema. Já 

na década de 1920 o cinema norte-americano influenciava a maneira de vestir dos 

belo-horizontinos. As saias ficavam mais curtas, perto dos joelhos, nos bailes 

surgem os decotes copiados das atrizes dos filmes. (LEMOS, 1988) O cinema 

passava a ser uma verdadeira máquina dos sonhos, e as salas reproduziam essa 

conotação do moderno em seus espaços.  

Deste modo, o espaço do cinema vai se consolidando como um lugar 

privilegiado de um tipo de sociabilidade, das trocas de olhares, flertes entre 

namorados, ponto de encontro, produzindo e reproduzindo comportamentos e 

modismos de cada época. (CASTRO, 1997) 

Os cinemas proliferavam e as salas luxuosas procuravam se destacar em 

relação às demais. Os jornais da época promoviam concursos para saber quais 

eram os cinemas preferidos dos belo-horizontinos. Nos jornais colunas que cobriam 

especialmente a vida cultural de Belo Horizonte. Eram oferecidas matinées para as 
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crianças em que se distribuíam brindes ao final de cada sessão. O Cine Odeon 

promovia sessões para senhoritas e premiava as consideradas mais elegantes. 

Vários eram os artifícios para seduzir o público.  

A década de 20 foi o período em que o cinema se afirmou como uma das 

principais formas de lazer dos belo-horizontinos. O cinema já era um grande lazer 

“dessa gente, de seu natural mui recatada e pacífica; por forma que não há pelo 

arraial e nem se permitem outros modos e ardis de matar o tempo”. (ANDRADE, 

1984, p. 64)  

  Nesse período, surge a figura do lanterninha que tinha a função de indicar o 

lugar aos clientes como também inibir condutas consideradas inadequadas como 

roubos ou cenas de contato mais íntimo, pois devido a proximidade dos corpos num 

espaço escuro e fechado o lugar era propício para essas situações. (GONZAGA, 

1996) 

O cinema como símbolo do moderno, do novo, não mudou o cotidiano social 

das pessoas sem resistência, principalmente em Belo Horizonte, em que boa parte 

de seus moradores veio de cidades do interior. Simultaneamente à ascensão dos 

cinemas, surgem as instituições de censura que procuram interferir na 

programação dos filmes que consideravam imorais. A Liga pela Moralidade e a 

Associação de Cavalheiros e Damas da “boa sociedade” publicavam na imprensa a 

relação dos filmes que deveriam ser assistidos pela família belo-horizontina. O 

cinema era um espaço de sociabilidade moderna, que nessa época, convivia com o 

tradicionalismo dos belo-horizontinos.  

  
As cidades modernas sempre conviveram com a dicotomia 
tradicional/moderno, ainda que se tenha afirmado mais em oposição à 
tradição, seja pela intensidade das mudanças, se por sua própria 
identificação com a modernidade e a racionalidade. A convivência em um 
mesmo espaço de modos e valores tanto tradicionais quanto modernos foi 
ainda mais forte nos períodos iniciais da modernidade, quanto a maioria da 
população tinha sua origem no campo ou na pequena cidade. (ANDRADE, 
2003, p. 88) 

 

Além do filmes, também censurava-se ou procurava induzir o público à não 

assistir certas apresentações que precediam os filmes. O trio dos Garridos, um 

grupo musical que fez um enorme sucesso nos cinemas da cidade, era 

constantemente importunado pela censura. (GALDINO, 1991). Em 1922 ao 

anunciar o filme “A Rainha Sabá” no Cine Odeon, que dizia trazer um top-less da 
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atriz Beth Blyth, induziu tanta procura de estudantes que o dono do cinema dobrou 

o preço do bilhete. Os estudantes se revoltaram, quebraram o cinema e ainda 

colocaram fogo em bondes. (NOVATO e COSTA, 1997) 

A apresentação musical antes das exibições tinha a mesma importância do 

filme em cartaz. Em 1920, a inauguração do Cine Pathé11 na Avenida Afonso Pena, 

entre a rua Carijós e Espírito Santo, o proprietário divulgava a sala e uma de suas 

estratégias de marketing era o anúncio do músico que iria se apresentar antes da 

sessão. Existia também uma preocupação em divulgar ao máximo as inovações 

que a sala possuía, pois passar a idéia de um lugar moderno era uma das 

principais estratégias.  

 

Todo o mobiliário do salão é de belíssimo aspecto sendo de metal (silver-
gold) a tela de projeção. A sala de espera é ricamente decorada e dispõe 
de profusa iluminação elétrica. A orquestra que vai funcionar no novo 
cinema é dirigida pelo professor Buzzacchi fazendo parte da mesma sete 
professores entre quais o 1º violonista, Felippe Messina, contratado no Rio 
de Janeiro. (GALDINO, 1991, p. 46) 

  

O cine Pathé tinha capacidade para 650 pessoas, contava com um jornal de 

quatro páginas que era distribuído no próprio local, divulgando a sala e os filmes. 

Uma das atrações desse cinema era a oferta de matinê grátis, às quintas-feiras, 

para crianças. (Jornal Pampulha, 26 de fevereiro de 2005, caderno A, p.5)  

Em 1927, Belo Horizonte perde uma de suas principais salas de exibição o 

cinema Odeon. O Jornal Diário de Minas anuncia com tristeza o fim de um cinema 

que era um dos símbolos da sociabilidade que as salas de exibição produziam no 

período.  

 
Uma tradição que se vai. Fechou-se o cinema Odeon. Quem passasse 
ontem às 19 horas pela rua da Bahia, teria uma surpresa triste: as portas 
do Cinema Odeon estavam fechadas e nenhuma luz clareava as suas 
paredes. A mais velha casa de diversões da Capital o antigo e famoso 
ponto de reunião elegante da cidade, deixara de funcionar. É uma tradição 
que se vai com o ano novo. (GALDINO, 1991, p. 35)  

 
O ilustre saudosista do Cine Odeon, Carlos Drummond de Andrade na época 

escreveu o poema “O Fim das Coisas” em que dizia: 

 
                                                 
11 Esta sala foi fechada em 1933. Um outro cinema, que possuía o mesmo nome, foi inaugurado em 1948 na 
Avenida Cristóvão Colombo no bairro dos Funcionários e tombando em 1999. Atualmente não funciona como 
cinema.  
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Fechado o Cinema, na Rua da Bahia. / Fechado para sempre. / Não é 
possível, minha mocidade / fecha como ele um pouco com ele. / Não 
amadoreci ainda bastante para aceitar a morte das coisas / que minhas 
coisas são, sendo de outrem, / e até aplaudi-la, quando for o caso. / 
(amadurecerei um dia?) / Não aceito por enquanto, o Cinema Glória, / 
maior, mais americano, mais isto-e-aquilo. / Quero é o derrotado Cinema 
Odeon, o miúdo, fora-de-moda o Cinema Odeon”. / As meninas de família 
na Platéia. / A impossível bolinação.  (ANDRADE, 1972, p. 701-2)  
  

Nos anos de 1930, Belo Horizonte começa a se consolidar como capital e 

centro econômico do Estado. Através desse processo inicia-se uma mudança 

arquitetônica na cidade. Novas construções de edifícios modificam a paisagem 

urbana do centro. No dia 14 de junho de 1932, Belo Horizonte vê surgir um dos 

maiores cinemas do país, um dos campeões nacionais de público, o Cine Teatro 

Brasil. 

 

Quando foi inaugurado, em 14 de junho de 1932, era o maior cinema do 
Brasil. A casa contava com seis pavimentos e virou atração turística, como 
o prédio mais alto da capital e o primeiro com elevador. Embora pareça 
absurdo ou no mínimo pitoresco, naquela época as pessoas faziam filas na 
porta do Cine Brasil e pagavam ingresso para subir até seu último andar e 
ver a cidade do alto. Só 3 anos depois, em 35, é que o prédio do Cine 
Brasil foi superado com a inauguração do primeiro arranha-céu da cidade - 
o edifício Ibaté. (NOVATO e COSTA, 1997, p.149). 

 
  

O Cine Brasil foi um cinema criado não apenas para exibir filmes como 

também para apresentar grandes eventos como formaturas, peças teatrais, óperas 

e bailes de carnavais, uma vez que os cinemas de Belo Horizonte eram 

considerados pequenos e não propiciavam tais condições. Abrigando as 

superproduções cinematográficas e com sua construção imponente e diferente dos 

demais cinemas da cidade, o Cine Brasil foi, na década de 1930, uma atração 

diferenciada em Belo Horizonte.  

 

O Cine Brasil passou a ser um símbolo da modernidade, da cidade em 
velocidade de transformações, da vida moderna, do avanço, do progresso, 
ou seja, os hábitos provincianos deveriam ser deixados de lado e se viver 
sob a expectativa das novidades que chegavam nos grandes centros 
(DOSSIÊ, Brasil,1999,  p. 70). 

 

Por sua localização, na Praça 7 e também por ser uma sala ampla e 

confortável, o Cine Brasil se transformou no preferido pelo público e até os anos 80 

foi o cinema que teve, em média, o maior público do país. (BRAGA, 1995) 
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FIGURA 3: Cine Brasil 
Fonte: Acervo: APCBH/Coleção José Góes 

  

 

Em Belo Horizonte em 1930, o Cine Avenida foi o primeiro a inaugurar o filme 

sonoro. A chegada do som nos cinemas foi um acontecimento marcante para a 

cidade, o que provocou comentários como o de Carlos Drummond de Andrade, em 

uma de suas crônicas, sobre o sotaque sueco de Greta Garbo em um filme que 

esteve em cartaz no Cine Glória: “tinha razão dela não regular muito. Coitada, com 

aquela voz!” (ANDRADE, 1984, p. 102). O filme sonoro, nessa época, era um dos 

principais assuntos comentados pelos belo-horizontinos. Mesmo antes da primeira 

sessão com o filme sonoro, este já provocava comentários entre os belo-

horizontinos, pois estes não conheceram “os filmes sonoros ao mesmo tempo em 

que o Rio e São Paulo. Os viajantes já traziam notícias das fitas faladas ou 

sincronizadas. Muitas pessoas pretendiam ver os cinemas cariocas, quando a 

Avenida anunciou a inauguração” (CRAV, 1995, p. 27). 

 

As pessoas no “bonde que conduz os freqüentadores de cinema, que 
aproveitavam a viagem para discutir as vantagens e desvantagens do filme 
sonoro. Nunca se chegava um acordo, a não ser quanto à possibilidade de 
se entender o inglês que não se aprendeu. ‘Norma Shearer tem uma voz 
horrível’, comenta um rapaz bem informado: e a discussão recomeça 
infrutífera” (ANDRADE, 1984, p. 65).  
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FIGURA 4: Cine Avenida 
Fonte: Acervo: APCBH/Coleção José Góes) 

 

O cinema sonoro trouxe uma relação nova do público com o cinema, pois 

poder escutar as vozes dos atores nesse período era um motivo a mais para ir a 

uma sala de exibição. 

 

Sempre rimos dos índios ferozes, subornados com espelhinhos pelos 
exploradores. Mas o nosso deslumbrante, na primeira noite, devia ter sido 
igual ao das tribos. Sentei-me perto de um homem que estudava 
agronomia nos Estados Unidos. Em uma cidade do litoral, isto não teria 
importância. Mas aqui, entre montanhas, o cinema sonoro imediatamente 
lhe deu uma situação invejável. O Sr. Cynéas Guimarães, ao terminar a 
projeção, teve de submeter-se a demorado interrogatório. O público 
desejava conhecer a qualidade do inglês pronunciado pelos artistas. 
(CRAV, 1995, p. 27)   
 

A chegada do cinema sonoro vai trazer uma mudança no espetáculo que o 

cinema representava, até ao final da década de 1920, que foi o fim das orquestras 

nas salas de exibição. O Odeon foi o último cinema em Belo Horizonte a apresentar 

uma orquestra antes da exibição (CRAV, 1995). Com a chegada do filme sonoro 

não era mais interesse do proprietário da sala manter as apresentações dos 

músicos. Esse acontecimento não passou desapercebido pelos jornais da época. 

Estes relatam a mudança como um acontecimento inevitável. O projetor com som 

representou a chegada do novo e as orquestra o fim de um modelo superado.  
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Dias depois, ao fazer-se adaptações, a nossa gente pode afinal notar a 
ausência das orquestras de cinema. Pais de família, que com uma flauta, 
uma clarineta, um violino ou um píton completavam a insuficiência dos 
vencimentos, foram postos no olho da rua. Com os músicos aconteceu, de 
uma só vez, o que lentamente vais sucedendo aos tipógrafos, sempre 
ameaçados pelas linotipos. Em pouco tempo, quase todos os cinemas da 
cidade tinham aparelhos modernos. Menos um, na rua da Bahia que 
pretendeu explorar o espírito conservador dos mineiros, com esta 
advertência no cartaz. ‘Cinema Odeon - único que tem orquestra. Era 
como se alguém, neste instante, entre homens de cuecas, quizesse 
distinguir-se pelo fato de usar ceroulas’. (CRAV, 1995, p. 27) 

 
Nesse período, a chegada de aparelhos de exibição mais modernos, a 

qualidade das fitas e o aumento da duração dos filmes modificam a sociabilidade 

dentro das salas de cinema. Até o início do século XX não se ia ao cinema para 

assistir um único filme contando uma história com começo e fim, mas a uma série 

de atrações de natureza distinta. Exibiam-se cenas cotidianas, cenas de truques de 

mágica, acontecimentos importantes na cidade e pequenos filmes. (CHARNEY e 

SCHARNEY, 2004). Antes dessas inovações, devido aos problemas técnicos na 

exibição ou pelo fato do filme ser curto, às vezes pouco mais de vinte minutos, 

dentro da sala as pessoas aproveitavam o intervalo de alguns minutos para o 

namoro, bate-papos e paqueras. Mas, apesar dessa sociabilidade, as pessoas 

sempre reclamavam dos problemas técnicos de exibição. (CRAV, 1995) 

A exibição de um novo filme provocava tumulto na entrada do cinema, devido 

à novidade que representava, principalmente se o filme era de um ator ou uma atriz 

famosa. Segundo Drummond, o “cinema com o rosto escorrido e o olho parado de 

Greta Garbo no cartaz, é cinema cheio” (ANDRADE, 1984, p. 65). De acordo com o 

escritor, nessa época, o cinema era uma máquina sentimental para os belo-

horizontinos, inspirava paixões entre os casais. As sextas-feiras eram os dias de 

maior freqüência ao cinema, pois estreava os novos filmes. Os empurrões até as 

brigas que aconteciam nas entradas dos cinemas eram comentados com ironia por 

Drummond: 

 

Não há nada de novo a Oeste. Mas logo mais haverá, quando a multidão 
excitada iniciar o ataque ao Cinema Glória, com empurrões, cócegas, 
apertos, descomposturas e bengaladas, como é de praxe nos dias de fita 
extra. E isto não é um reclame da fita mas uma advertência às pessoas 
que, tendo calos, não deverão tentar o assalto; ou que, sendo sujeitas a 
desmaios, convém que o façam munidas de um vidro de éter. Quanto aos 
amigos de emoções fortes, tais como lutas de Box, caçada de antílopes, 
pugilatos, lançamentos de granadas de mão, bombardeio aéreo e outros 
esportes violentos, esses terão um excelente ensejo para distenderem o 
nervos na entrada na 1ª e 2ª sessão do Glória. (ANDRADE, 1984, p. 67) 
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FIGURA 5: Cine Glória 
Fonte: Acervo: APCBH/Coleção José Góes) 

 

 

Em 1934 é inaugurado o cinema América Novo, que passa a ser anunciado 

em 1947 como cine popular, muda seu nome para Tamoio, por estar localizado em 

uma rua com o mesmo nome. O Cine Tamoio, foi uma das últimas salas de rua que 

fechou em Belo Horizonte na década de 90, quando o seu espaço passou a abrigar 

uma loja de roupas com o mesmo nome. 

 

 

2.3  A difusão das salas de cinema na cidade 

 

 

Na década de 40, Belo Horizonte atravessava um surto de crescimento e 

modernização e o Centro aglutinava as atividades financeiras, comerciais e de 

lazer. Atraindo um número cada vez maior de pessoas, o Centro se verticaliza, 

surgem as vias que passam a ligar a região central aos locais mais distantes da 

cidade e são asfaltadas as principais ruas.   

Os cinemas que até então se concentravam no centro da cidade, a partir da 

década de 40 se difundem para os bairros. O cine São Carlos, na rua Padre 

Eustáquio, inaugura a difusão dos cinemas fora do Centro. Aberto em 1939, este 

cinema tinha a capacidade para 1000 espectadores. Entre 1943 até o final da 
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década foram fundadas mais de quinze salas de cinema, em sua maioria fora do 

Centro como os citados abaixo pelo livro o Fim das Coisas.   

 

O cinema Teatro Leão XIII, na Rua Guarani com Tupis, o cinema Rádio 
Guarani, na Rua da Bahia com a Avenida Álvares Cabral; o Carmo; e o 
Acaiaca na Avenida Afonso Pena; todos da Companhia Mineira de 
Diversões. O cinema Santa Tereza, na Praça Duque de Caxias; o Vitória, 
na Rua Curitiba com Avenida Oiapoque (atual cine México); o Santa 
Efigênia, na Rua Álvares Maciel com a Avenida Brasil; o cinema Floresta 
Novo, na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Floresta; todos de 
propriedade da Companhia Cinemas e Teatros Minas Gerais. Além 
desses, surgiram, no mesmo período: o Eldorado, à Rua Coronel Alves, na 
Cachoeirinha; São Geraldo, à Avenida do Contorno, na Lagoinha; o 
Odeon, na Avenida do Contorno, Floresta; Rosário, na Rua Jacuí. Em 
1949 foi inaugurado o Cinema Serrador, no bairro da Serra. (BRAGA,1995, 
p. 54) 

 

Apesar do surgimento dos cinemas de bairro, a grande novidade dessa 

década é a inauguração de uma sala de exibição no Centro, O Cine Metrópole que 

passa a ser um dos mais simbólicos de Belo Horizonte. Fundado em 7 de maio de 

1942, na confluência das ruas Goiás e Bahia, lugar em que funcionava até então o 

Teatro Municipal da cidade. Este foi vendido para a empresa Cinemas e Teatros 

Minas Gerais S. A, do empresário Antônio Luciano, que em pouco tempo torna-se o 

maior proprietário de cinemas em Belo Horizonte.  

 

 

 
FIGURA 6: Cine Metrópole 
Fonte: Acervo: APCBH/Coleção José Góes) 
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Belo Horizonte mantém, no decorrer da sua história, a tradição de 

constantemente transformar sua paisagem urbana. Principalmente na década de 

1940, a capital  “voltava-se por um instante ao passado à época da fundação da 

cidade, e a arquitetura recupera sua missão de simbolizar o progresso e o 

desenvolvimento mineiro” (LEMOS, 1994, p. 36). Assim, a década de 1940 marcou 

profundamente a cidade de Belo Horizonte que, sob a administração do prefeito 

Juscelino Kubitschek, consolidou a imagem de capital moderna com a construção 

do conjunto arquitetônico da Pampulha. 

Nos anos 40, a arquitetura que cumpriu esse papel foi o estilo art déco que 

representava a velocidade dos novos tempos. Este estilo ditou a arquitetura da 

cidade, influenciando os projetos dos novos edifícios, principalmente dos cinemas e 

teatros, locais em que adquiriu a sua melhor forma (LEMOS, 1994).  

Juntamente com o crescimento do bairro dos Funcionários, popularmente 

conhecido como Savassi, foi inaugurado, em 08 de maio de 1948, um novo cinema 

com a arquitetura art déco; o Cine Pathé que recebeu esse nome em homenagem 

a um grande empresário do cinema, o francês Charles Pathé. A empresa Cinema 

S.A, proprietária de vários cinemas na capital, teve a intenção de inaugurar uma 

nova sala para atender o público de um bairro que estava em processo de 

desenvolvimento.  

 

Precisamente às 15 horas de ontem, com uma sessão especial oferecida 
às altas autoridades e aos representantes da imprensa e das estações de 
rádio-difusoras, foi inaugurado o Cine Pathé, moderna sala de projeção à 
praça Diogo de Vasconcelos [...]. Antes do início da sessão foi procedida a 
benção do edifício, tendo oficializado a cerimônia o reverendo padre 
Roque Colombo, vigário da Paróquia da Boa Viagem. A noite às 7:30 e 
9:15 horas, o cinema foi aberto ao público tendo sido coroado de êxito a 
inauguração oficial. O Cine Pathé atendeu a uma velha aspiração do 
populoso bairro dos Funcionários (DOSSIÊ do Cine Pathé, 1999 p. 80). 

 

Com capacidade de 1000 lugares e ampla sala de projeção, poltronas 

confortáveis e uma famosa tela luminosa “Westrec” que propiciava uma maior 

visibilidade na exibição, o Cine Pathé atendeu ao público da região sul da cidade 

que ainda não contava com um cinema no bairro. 

As décadas de 40 e 50 são consideradas como os “anos de ouro” das salas 

de cinemas na cidade, pois os cines já haviam se estabelecido como a grande 

diversão dos belo-horizontinos. Nesse período, “as casas de espetáculos cada vez 
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mais luxuosas, os avanços técnicos nas exibições das fitas e as produções 

cinematográficas eram cada vez mais prestigiadas. Foi a época dos clássicos de 

Hollywood, dos campeões de bilheteria” (Dossiê do Cine Pathé, 1999, p. 780). Os 

cinemas como Brasil, Metrópole e o Pathé se destacavam e eram as salas 

exclusivas para as estréias dos filmes de ponta das principais produtoras norte-

americanas. Portanto, as salas representavam um avanço técnico, com projetores, 

equipamentos de som, elevadores e ar condicionado, e também significavam a 

própria modernidade da época. 

Há uma relação entre as salas de cinema e as grandes cidades. A 

disseminação das salas de cinema, só foi possível devido a um acúmulo de capital 

instalado em grandes cidades. As cidades pequenas nunca tiveram muitas salas de 

exibição. A concentração populacional nas metrópoles era o que propiciava um 

público que viabilizava os cinemas. 

 Os jornais do período louvavam o cinema com um dos maiores espetáculos 

modernos. O cinema era um empreendimento técnico e artístico que provocava 

admiração da população das principais capitais do mundo e do Brasil. Belo 

Horizonte seguia um crescimento rápido, que em poucos anos de história passou a 

ser uma cidade com grande infra-estrutura urbana, e um ambiente cultural propício 

à difusão das salas de cinema.  

Portanto, o fenômeno do cinema, só poderia acontecer em um ambiente 

urbano. A capacidade humana de ver reproduzido em uma tela a experiência do 

cotidiano ou transformar e interpretar a realidade através da ficção atraia multidões 

aos cinemas. Viver nas grandes cidades é participar de experiências trazidas pelas 

novas técnicas, como o cinema. Donald (1998) chega a descrever que a própria 

cidade e o cinema surgem na mesma época.   

 

A metrópole moderna e a instituição do cinema surgem praticamente no 
mesmo momento. Sua justaposição fornece várias chaves sobre a estética 
pragmática pela qual experimentamos a cidade não apenas como cultura 
visual, mas acima de tudo um espaço psíquico. (DONALD apud 
SEVCENKO, 1998, p. 522) 

 

O moderno é identificado nas experiências vividas em que só as cidades 

podem proporcionar. As pessoas queriam se atualizar assistindo ao último 

lançamento dos filmes norte-americanos. Após a Segunda Guerra, o cinema se 

torna a vitrine do capitalismo que nessa época passava por um período de 
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prosperidade. Para Sevcenko (1998), o cinema não só interferiu nas interações 

sociais, mas também divulgou os objetos que ajudaram a modificar o cotidiano das 

pessoas. As telas exibiam com glamour os novos objetos propiciados pelo 

capitalismo em expansão como os equipamentos de conforto e de decoração 

doméstica. Móveis, estofados, tapetes, carpetes e produtos eletrodomésticos se 

universalizavam pelo showroom do cinema. O modo de se vestir passava a ser 

mais padronizado e o jeans representava essa tendência que o cinema criava. O 

cinema interferiu no próprio espaço da casa, pois ele disseminou um estilo de 

distribuição dos quartos e dos móveis, ou seja, a praticidade da vida privada da 

família norte-americana. A arquitetura das casas passa a ser mais parecida, as 

pessoas executam movimentos parecidos durante a rotina da vida privada. O hábito 

de fumar se dissemina nas telas através dos famosos atores e atrizes norte-

americanos. Interessante é que o cinema divulgava o que posteriormente seria um 

concorrente, a televisão. No Brasil, a partir da década de 1970 a televisão torna um 

produto massificado que disputava o público com as salas de cinema.  

Os meios de comunicação e a imprensa comentavam que nessa época o 

cinema era um negócio muito lucrativo, pois atraia milhares de pessoas às sessões. 

(ALMEIDA, 1996) As grandes salas como o Cine Brasil, com capacidade de 

receber mais de 1000 pessoas, ficavam sempre lotadas. (BRAGA, 1995) 

O cinema era um programa habitual da semana, os filmes norte-americanos 

eram os que faziam mais sucesso. Segundo Renato Ortiz (1988) o cinema 

representava o progresso, mas não necessariamente a qualidade ou quantidade de 

filmes produzidos, e sim a quantidade de salas exibidoras. O progresso do país se 

media pelo número de seus cinemas. No Brasil, produtos típicos da modernidade 

como a “imprensa, o rádio e o cinema só nesse período se tornam de fato bens de 

consumo, sofrendo mudança no sentido de bases comerciais”. (ALMEIDA, 1996, 

p.166)  

Nesse período, começa a se desenvolver uma cultura de massa no Brasil 

que possibilitou a formação de uma sociedade urbano-industrial. O cinema torna-se 

de fato um bem de consumo. Como lazer urbano para o público masculino o 

cinema, depois do futebol, era o que mais atraía; para o público feminino era o 

principal meio de entretenimento. (ALMEIDA, 1996) 
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Com a chegada da televisão nos anos de 1950, os belo-horizontinos 

recebem mais uma opção de lazer. Porém, devido à qualidade das transmissões 

nesses primeiros anos de sua existência, a televisão não representou uma 

concorrência com os cinemas. Em 1955, com a inauguração da TV Itacolomi foram 

instalados televisores em pontos considerados estratégicos da cidade, locais que 

concentravam grande número de pessoas. Assim, vários estabelecimentos como 

restaurantes, bares e lojas aderiram à novidade.   

Apesar de representar uma novidade, a televisão ainda não estava à altura 

das salas de cinema. Os televisores eram poucos em relação à população da 

cidade e as imagens eram em preto e branco. Além disso, no final da década de 

1950, as salas de cinema já apresentavam som estéreo o que melhorava a 

qualidade da transmissão. Alguns cines antecipando a concorrência com a 

televisão reformaram as suas salas o que contribuiu  para o aumento do número de 

freqüentadores.  

Dos cinemas de bairro da cidade o Pathé foi o primeiro a ser reformado.  Já 

em 1956, ele passou por uma reforma na área interna do edifício, recebendo 

assento e estofados novos com encosto anatômico e trocou suas poltronas pelo 

tipo “holandesa”. Também foi instalado um sistema de ar condicionado. Devido a 

essa reforma, o cinema diminuiu a sua capacidade de público, passando de 1000 

para 740 lugares, mas ampliou o seu público para além dos moradores do bairro 

Funcionários.  

O Cine Pathé era um local de grande interação entre as pessoas e que pode 

simbolizar o tipo de sociabilidade que ocorria nos cinemas de rua. Era uma rica 

sociabilidade construída nos vários tipos de interações entre os belo-horizontinos. 

As pessoas marcavam encontros na entrada do cinema, pois reconheciam nele um 

lugar agradável. Entre os bate-papos, namoros, paqueras e na compras do 

amendoim torrado e do algodão doce criava-se uma nova sociabilidade.  

 Havia sempre um aglomerado de pessoas ao redor dos pipoqueiros; muitas 

vezes na compra dos ingressos formavam-se filas enormes, como se observa na 

foto da figura.  
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FIGURA 7: Cine Pathé da Cristóvão Colombo 
Fonte: Acervo: APCBH/Coleção José Góes) 

 

 
 E mesmo depois da última sessão o espaço continuava “vivo”, pois o cinema 

era um ponto de encontro. Uma das características que diferenciava os cinemas de 

rua em relação às novas salas de exibição, nos shopping centers, era a condição 

de manter uma sociabilidade no espaço público, ou seja, nas ruas e calçadas. 

Assim, também se produzia uma sociabilidade tanto dentro do cinema quanto fora 

dele. Um espaço que possibilitava tipos de interações, em que existia uma 

sociabilidade que representava períodos distintos da história da cidade. Uma 

sociabilidade possível porque é um valor para os indivíduos que a produziam. Os 

cinemas de rua possibilitavam uma relação entre o espaço público, calçada e a rua, 

e os seus freqüentadores. Eram ambientes tradicionais que expressavam modos de 

vida daqueles que os freqüentavam, ou simplesmente dos indivíduos que os 

apropriavam como pontos de referência dentro do tecido urbano. Em seu livro, A 

Sala dos Sonhos, Carlos Armando descreve como era o cinema nesse período. 

 

De 1948 a 1955, o cinema estava ao alcance de todos. A freqüência era 
vertiginosa. Todos queriam que as luzes se apagassem para começar a sonhar. 
Ir ao cinema era mais do que um prazer. E por isso recordo que as sessões 
noturnas no Pathé abrigavam uma platéia variada: homens de terno e gravata, 
mulheres elegantes, casais comedidos, namorados joviais, estudantes curiosos, 
crianças e, indefectivelmente, a turma da Savassi. Ir ao cinema era um ritual e 
não importa se público daquela época não exigia algo parecido com a verdade e 
até ignorava o cinema como arte. Sonhar era a palavra mágica e o sonho estava 
na tela. (ARMANDO, 1999, p. 65) 
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Podia-se perceber as divisões de classe social pelas escolhas em termos de 

salas. As salas das regiões mais nobres da cidade eram utilizadas por grupos 

sociais mais abastados. Os adolescestes freqüentavam a sessão das catorze 

horas, os horários das dezesseis e dezoito horas eram os preferidos pelos jovens. 

Nas sessões noturnas iam os adultos e as famílias. Os mais jovens quando 

freqüentavam uma sala de cinema nesses horários iam acompanhados dos pais. 

(ALMEIDA,1996) 

Os equipamentos cinematográficos foram se aperfeiçoando e aumentando a 

qualidade da projeção do filme. O tamanho da tela e a projeção do filme sofreram 

mudanças como a chegada da imagem em terceira dimensão, ou seja, com 

imagens em relevo. Os primeiros filmes exibidos, com essa tecnologia, obrigavam o 

exibidor a projetar duas cópias ao mesmo tempo para fazer a sobreposição de 

imagens. Posteriormente, as duas imagens foram impressas em apenas uma 

película. O público para assistir um filme de três dimensões precisava usar óculos 

bicolores, vermelho e verde, pois sem eles a imagem aparecia com contornos 

vermelhos e verdes, provocando dor de cabeça nos espectadores.  

A novidade da terceira dimensão chegou pela primeira vez na cidade no dia 

28 de janeiro de 1954, uma quinta feira, no Cine Metrópole. A fita denominada 

Metroscopies, trouxe 20 minutos de sustos e risos. Foi exibida como complemento 

da estréia do filme o Campo de Batalha. Em junho de 1954, foi exibida no Cine 

Glória uma fita inteira, o filme O Museu de Cera, em terceira dimensão. 

(ARMANDO, 1999) 

  Mas a grande mudança nas projeções dos filmes foi o surgimento do 

cinemascope, este propiciava uma ampliação da imagem. A empresa norte-

americana Fox melhorou o sistema que tornou a imagem ainda maior na tela do 

cinema. O sucesso foi imediato e as salas de cinema no mundo todo tiveram que 

se adaptar para exibir os filmes produzidos em cinemascope.  

A estréia do cinemascope em Belo Horizonte aconteceu no dia 8 de agosto 

de 1954, em uma sexta feira no Cine Tupi com o filme O Manto Sagrado. 

Anunciado como uma “nova era do cinema e a mais sensacional inovação 

cinematográfica” (ARMANDO, 1999), o sucesso foi enorme, provocou filas imensas 

o que fez o filme ficar em cartaz seis semanas, um recorde para a época.  
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Em Belo Horizonte seis cinemas fecharam suas portas devido às 

transformações que o cinemascope proporcionou: Carmo, em 30/4/53; Floresta 

(Velho), em 26/10/55; São Luiz, em 15/3/56; Glória, em 21/8/57; Paissandu, em 

14/8/58, e Leão XIII, em 11/11/59. Em compensação foram inaugurados 13 

cinemas já com as inovações do cinemascope; foram eles: o Art-Palácio, em 

13/1/54; Progresso, em 23/3/54; Padre Eustáquio, em 10/4/54; Cine Minas Tênis, 

em 2/9/54; Amazonas, em 28/9/55; Independência, em 23/12/55; Renascença, em 

1/5/57; Azteca, em 10/4/58; Capitólio, em 18/5/58; Casbah, em 21/6/58; Mauá, em 

19/11/58; Pax, em 21/9/58, e Alvorada, em 25/9/58. Outros cinemas passaram por 

reformas para se adaptarem as mudanças e reabriram com outros nomes: o 

América fecha em 10/4/54 e reabre em 25/11/54 como Tamoio; o Democrata fecha 

em 31/10/56 e reabre em 22/5/57 como Roxy. Outros, depois das reformas, 

permaneceram com os nomes de origem: o Pathé, Guarani, Odeon, São Carlos, 

Arte, Acaiaca, Santa Tereza e São Geraldo. (ARMANDO, 1999) 

A década de 50, também foi o período do Cine Grátis, que por onde era 

instalado, criava uma rica sociabilidade. O Cine Grátis começou quando dois 

cinéfilos, Márcio Quintino dos Santos e Marcio Dufles, resolveram equipar uma 

caminhonete com uma cabine de projeção e uma tela de 12 m quadrados 

(NOVATO e COSTA, 1997). O Cine Grátis, estreou em 3 de setembro de 1949, na 

Praça da Liberdade. O único recurso econômico do Cine Grátis era a publicidade 

feita na tela através de “slides” coloridos. Com essa publicidade o Cine Grátis 

também fazia campanha políticas como as de Juscelino Kubitschek para governo 

do Estado e presidente da republica (Braga, 1995). O caminhão percorria vários 

locais da cidade como as Praças Raul Soares e Santa Tereza, o Conjunto do IAPI 

(Instituto dos Aposentados e Pensionistas Industriários), as escadarias de igrejas 

como São José ou até mesmo nas ruas. Onde passava, o Cine Grátis, reunia 

muitas pessoas. Algumas chegavam a levar cadeiras para os espaço da projeção.  

 

Na nossa época o Cine Grátis na Praça Barão de Macaúbas onde eles 
colocavam uma tela e passavam desenhos animados e filmes do Gordo e 
o Magro. Umas pessoas levavam cadeiras e outras ficavam em pé. Os 
pipoqueiros e vendedores de bala e algodão doce faziam a festa e para 
nós era o máximo. (BARROS, 2001, p. 39) 

 

Geralmente as sessões começavam às 7 da noite e ia até às 10 horas. A 

companhia de luz dava autorização para a população colocar sacos pretos nas 
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lâmpadas na rua, em que ia ser feita a exibição, para escurecer o ambiente. A 

guarda-civil garantia a segurança e o trânsito era interrompido. 

 

O Cine Grátis era ali na esquina da Contorno com Assis Chateaubriand. 
Era ali mesmo na rua, eles fechavam o quarteirão e tinha um carro com 
um projetor e uma enorme tela. Então lá pelas oito da noite as pessoas 
ficavam em pé ali para ver os filmes. Muitas vezes elas vinham direto da 
Igreja, algumas com o véu ainda na cabeça. Elas iam direto para o cine 
grátis. (BARROS, 2001, p. 40) 

 

O Cine Grátis foi apresentado durante 11 anos entre 1949 e 1960. Em 11 de 

fevereiro de 1960, Márcio Quintino torna-se diretor da recém-instalada TV Itacolomi, 

com a exibição do filme “Caraça, Porta do Céu”, aconteceu à última sessão do Cine 

Grátis. (NOVATO e COSTA, 1997)  

Até os meados da década de 60, o cinema, considerado a sétima arte, se 

constituiu uma das poucas opções de lazer dos belo-horizontinos. Na cidade não 

havia muita coisa para se fazer a não ser ir ao cinema ou passear em praças e 

parques da cidade. Era uma época em que os cinemas ficavam sempre cheios e 

quem não comprava seu ingresso com antecedência arriscava-se a ficar do lado de 

fora, sem assistir o filme, o que era muito comum. Os ingressos se esgotavam 

rapidamente e as pessoas eram obrigadas a voltar para casa ou esperar outra 

sessão . 

 

 

2.4 A decadência dos cinemas de rua 

 

 

No final dos anos 60 e início dos 70, a paisagem arquitetônica e cultural da 

cidade vai ser novamente transformada. A verticalização e o comércio se 

intensificaram e o centro tradicional, representado pela centralidade da região da 

Praça Sete, passa a ficar saturado principalmente pelo aumento de veículos. 

Também é o início de uma mudança nas interações culturais dos indivíduos, pois a 

televisão mantém as pessoas por um período maior dentro das casas. 

 

A televisão viria completar e dar o toque final a esse processo iniciado pelo 
cinema, invadindo e comandando a vida das pessoas dentro do próprio lar 
e organizando o ritmo e as atividades das famílias pelo fluxo variado da 
programação e dos intervalos comerciais. (SEVCENKO, 1998 p. 603) 
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É a partir dos anos 60 que se intensifica a expansão desconexa e a 

saturação da área central de Belo Horizonte. As árvores da Avenida Afonso Pena 

são cortadas devido o aumento do fluxo de carros, o bonde pára de circular, o que 

era antes sinal de moderno passa a ser símbolo do passado. Como o bonde á 

sociabilidade do footing não existe mais. A cidade começa a sua trajetória de 

metropolização. (LEMOS, 1994) O cinema não vai ficar imune a estas mudanças na 

cidade. Nesse período, o espaço e o tipo de sociabilidade que ocorria nas salas de 

exibição se transforma. A interação nos cinemas passa a refletir a organização 

social típica de uma grande metrópole.  

Na década de 1960 há uma diminuição do espaço das salas. As novas salas 

que foram inauguradas entre as décadas de 1960 e 1970 tinham capacidade de 

público inferior a dos anos 40 e 50. Nesse período, em Belo Horizonte, das 44 salas 

existentes somente 16 tinham capacidade superior a 1000 lugares. (1º Guia 

Cultural de Belo Horizonte, 2001)  

Os cinemas de rua em Belo Horizonte seguiram o mesmo processo ocorrido 

no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde as salas populares e menores, instaladas 

principalmente nos bairros, desapareceram por completo. No Rio de Janeiro, em 

relação a São Paulo, o número de cinemas de rua que sobreviveu à mudança para 

os shopping centers foi maior. (GONZAGA, 1996)  

Já em Belo Horizonte, o processo é mais parecido com São Paulo, pois 

restam hoje poucos  cinemas de rua: o Havana e o Caribe situados na rua 

Guaicurus, salas que exibem filmes pornográficos. Há ainda o Cineclube Unibanco 

Savassi, Espaço Unibanco Belas Artes e o Usina Unibanco de Cinema, espaços 

intermediários aos de Shopping Center e dos cinemas de rua. Todos estes cinemas 

contam com pequenas salas, em espaços semelhantes à galeria.  

Nesse período, os cinemas enfrentam sua pior fase com a queda de 

qualidade de produção cinematográfica, em que os filmes exploravam a violência e 

a pornografia, e as salas passaram a ficar sucateadas pela falta de investimento 

dos proprietários. Nesse momento, houve uma fase de declínio em que são 

fechados ou até mesmo demolidas várias salas. (BRAGA, 1995)  

Posteriormente, na década de 90, dois cinemas da cidade serão tombados. 

A única sala de exibição tombada integralmente foi o Cine Brasil, o outro cinema 

tombado foi o Pathé, este apenas a fachada. O tombamento foi uma forma de evitar 
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a demolição, mas não preservou o uso original, pois o cinema Pathé posteriormente 

acabou virando um estacionamento.  

O público de cinema decrescia, o número de aparelhos televisão vendidos e 

a audiência dos programas neles exibidos aumentava. Nos anos 70 a televisão 

consolida como o maior sistema de comunicação de massa do país (CASTRO, 

1997) A imagem colorida e o conforto de assistir a uma programação na residência, 

somada ao processo de perda de importância do centro tradicional, retira boa 

parcela dos freqüentadores dos cinemas. (GONZAGA, 1996) 

Ao mesmo tempo em que salas de cinema são fechadas, surgem espaços 

dedicados ao cinema alternativo ao circuito comercial. Estes cinemas vão surgir no 

final dos anos 50 e início dos 60, especializados em exibição de certos filmes 

considerados de arte. O público intelectualizado e mais elitizado destas salas, 

chamadas de Cineclubes, era pequeno, mas fiel. Estes freqüentadores podiam 

acompanhar os lançamentos dos filmes de diretores europeus como Antonioni, 

Truffaut e Fellini. Além disso, nestas novas salas o público tinha a oportunidade de 

prestigiar o cinema de arte nacional que tinha em Glauber Rocha o seu maior 

expoente.   

Até o início dos anos 60, as salas especializadas em filmes de arte eram 

pequenos lugares para um público bem reduzido. Com o passar do tempo, algumas 

salas aderem ao interesse de exibição de filmes europeus. Mas as maiorias destes 

cinemas passavam estes filmes consideradas alternativos ao circuito comercial de 

maneira esporádica apenas explorando esse nicho de mercado que crescia. 

O cineclubismo era um espaço de crítica aos problemas políticos, sociais e, 

sobretudo, à visão estética da cinematografia de “massa”. Para os grupos que 

freqüentavam os cineclubes, a televisão era um retrocesso aos hábitos culturais e o 

cinema, principalmente o norte-americano, representava esses mesmos valores. 

Os cineclubes estavam no auge, exibiam clássicos do cinema e produções 

alternativas e havia discussões sobre o cinema, considerado como uma arte e a 

sala como um lugar reflexão política.  

 
O Cineclubismo surge em Belo Horizonte como uma alternativa à televisão 
e aos filmes Hollywoodianos. Não eram filmes de entretenimento, mais de 
denúncia e contestação ao regime político vigente e deveriam ser, 
sobretudo, objeto de análise, crítica e debate (BRAGA, 1999, p. 59).  
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Sobre a influência dos movimentos do Cineclubismo, o Cine Pathé vai 

passar a exibir filmes considerados de “Arte”. O Cidadão Kane, de Orson Wells, 

deu início a essa nova identidade do Pathé. “Cinema de Arte”, se tornou a sua 

marca registrada. Em 1967, seguindo os passos de apresentações de filmes mais 

críticos, o Pathé foi o primeiro cinema em Belo Horizonte a apresentar um festival 

de filmes brasileiros, entre eles “Vidas Secas” de Nelson Pereira dos Santos e 

“Terra em Transe” de Glauber Rocha. Era a época do Cinema Novo. 

Segundo Lemos (1994) depois do Ato Institucional nº 5 os movimentos 

políticos e culturais passam a ser cerceados pelo regime militar o que ocasionou 

um refluxo cultural em Belo Horizonte. Simultaneamente ao novo regime, na 

década de 1970, o centro da cidade consolida-se como um lugar de passagem e de 

consumo heterogêneos, pois se presencia um declínio dos seus locais públicos e 

dos espaços para o lazer e a cultura.  

 

A experiência política e cultural dos anos 60 foi abortada pelo autoritarismo do 
regime militar. O centro da cidade perdeu sua posição de eixo cultural e torna-
se, nos anos 70, lugar de passagem e de negócios. A explosão demográfica 
fez de Belo Horizonte uma metrópole caótica, com sérios problemas 
habitacionais e de serviços (BRAGA, 1999, p. 77). 

 

Na década de 1970, juntamente com o centro de Belo Horizonte que perdeu 

a sua posição de eixo cultural da cidade, os cinemas entram em um processo de 

decadência. Nesse período, devido à diminuição do número de freqüentadores, os 

exibidores passam a comercializar filmes de qualidade duvidosa, como as 

pornochanchadas e os filmes de artes marciais, que tinham um custo menor e 

conseqüentemente aumentavam a lucratividade.  

Além disso, houve uma diminuição dos investimentos nas instalações das 

salas e uma maior popularização do público. Alguns cinemas que entre a década 

de 1930 e o início dos anos 1970 eram mais freqüentados por pessoas das 

camadas altas e médias da sociedade, tornaram-se mais populares. Os cines 

populares de bairros que contavam com menor investimento dos proprietários 

foram os primeiros a fecharem suas portas. 

 

Por volta de 1972, os cinemas de segunda linha, trabalhavam com 
reapresentações ou programações duplas, mostraram-se grandemente afetados 
pelo envelhecimento dos prédios e pela falta de reformas. A classe média 
passou a evitar esse tipo de sala. Além disso, procurando casar uma maior 
rentabilidade com um expectador pouco exigente, enveredaram pela senda do 
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filme erótico, logo tornando explícito. Perdiam-se agora o público feminino e o 
infantil. O filão, que chegou a envolver alguns lançadores, se revelaria um beco 
sem retorno mais para frente. (GONZAGA, 1996, p. 243) 
 

Com a decadência dos cinemas, várias salas foram vendidas para outros fins 

ou até mesmo demolidas. Já o Cine Pathé, resistindo a essa crise, ainda 

continuava a exibir os filmes considerados artísticos e mantinha o público que se 

identificava com esse tipo de exibição.  

O empresário Luciano, que nesse período já era o maior empresário do 

cinema em Belo Horizonte, percebe o mercado que o público dos filmes 

considerados de arte representava e reserva outra sala, além do Pathé, o Roxy, 

para exibição desse tipo de filme. O Cine Brasil perde, definitivamente, seu símbolo 

de luxo e se transforma em um cinema popular. Assim, “os filmes mais divulgados 

ficavam no Jacques e no Palladium; os mais populares e comerciais no Brasil, 

Royal ou Odeon; os filmes mais ‘sofisticados’, chamados de ‘arte’, iam para o Pathé 

ou Roxy”. (BRAGA, 1995, p. 61) 

As últimas grandes salas que surgiram no início dos anos 70 como o cine 

Nazaré, na Guajajaras e o Cine Regina, na rua da Bahia, em pouco tempo 

tornaram-se espaços de exibição de filmes pornográficos12 com o intuito de manter 

o público. Os filmes pornográficos eram a possibilidade de aumentar a 

rentabilidade, pois a maioria dos cinemas pornô surgiu em espaços que 

anteriormente exibiam filmes variados e que tiveram diminuição do público (VALE, 

2000). Estas salas se localizavam nas proximidades das áreas boêmias e hotéis 

destinados a encontros amorosos. No Centro, região próxima do bairro da 

Logoinha, conhecido pela sua identidade ligada aos encontros eróticos abrigava 

boa parte desses cinemas como o Cine Havana e o Caribe. (MEDEIROS, 2001) 

Uns dos vários cinemas que se tornaram exibidores de filmes pornográficos 

foi o Cine Candelária inaugurado em 1951. Localizado no entorno da Praça Raul 

Soares, onde se destaca o condomínio JK projetado por Oscar Niemeyer, ele ficou 

famoso por exibir desenhos clássicos de Tom e Jerry nas matinês das manhãs de 

domingo. Sua localização, sua imponência e beleza da sua arquitetura no estilo art 

déco, fazia dessa sala uns dos cinemas famosos da capital. No final da década de 

                                                 
12 Os cinemas pornográficos são espaços que surgiram no fim da década de 1960 quando o mercado 
cinematográfico entrou em crise. Estes espaços se especializaram na exibição de filmes eróticos e sexo 
explícito com a intenção de baixar os custos da exibição. (VALE, 2000, p 74) 
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1970, já decadente, o Candelária começa a exibir filmes pornográficos. Um ponto 

de encontros de pessoas que procuravam uma sociabilidade erótica, o Candelária 

era um lugar privilegiado. Este cinema acabou tendo um fim trágico, um incêndio 

destruiu todo o edifício no dia primeiro de outubro de 2004. Mas antes do incêndio e 

do seu fechamento ele já convivia com um espaço degrado da Praça Raul Soares, 

cujo lugar se tornou mais uma região de passagem do que de interação. A 

reportagem abaixo demonstra o descaso com a região: 

 
Mesmo para o imaginário da população que não freqüenta cinemas, o 
Candelária vinha se tornando algo irrelevante. A culpa do abandono, aqui, 
não foi de transformações no mercado cinematográfico ou opções erradas 
de programação. Foi a própria cidade, em seus processos de mutação, 
que relegou a último plano a praça Raul Soares, transformou-a em espaço 
apenas de passagem, e não de convívio social privilegiado. (ESTADO de 
Minas, 2004, p.4) 

 

A desorganização e saturação dos espaços da cidade aumentam os 

problemas urbanos na década de 1970. É a época de maior crescimento da 

população da cidade que crescia a uma taxa de 3,75%. (ANDRADE, 2003)  A 

cidade é invadida pelas propagandas e aut-doors das lojas submetendo os 

indivíduos a um cenário de poluição visual e de atração ao consumo. Antes 

conhecida pelos seus cidadãos por lugares simbólicos, devido à concentração 

urbana, Belo Horizonte passa a criar espaços para os não lugares, locais voltado 

para circulação de pessoas e veículos. As praças como a Raul Soares passam a 

ser apenas lugares para nortear o trânsito, e não o espaço para a permanência das 

pessoas. O cinema, como outros espaços, foi perdendo sua tradição de lugar de 

atração simbólica e de eixo cultural, de lazer e entretenimento. (LEMOS, 1994)  

A decadência dos cinemas, nessa época, se percebe também na vida curta 

de várias salas que exploravam filmes pornôs: O Cine Boa Vista, inaugurado em 

setembro de 1970 e fechado em abril de 1973; o Santa Rita, inaugurado em 

novembro de 1971 e fechado em julho de 1972; o Montanhês, inaugurado em maio 

de 1973 e fechado em julho de 1974; o Pio XII, inaugurado em maio de 1978 e 

fechado em março de 1979; o Cine Saci, inaugurado em dezembro de 1978 e 

fechado em março de 1979. (BRAGA, 1995) 

Em 1978, mesmo com o processo de crise dos cinemas, foi inaugurada a 

Sala Humberto Mauro em homenagem ao cineasta mineiro de maior projeção 

internacional. Foi instalado nas dependências do Palácio das Artes, um teatro 
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estadual localizado na Avenida Afonso Pena, quando os cineclubes estavam com 

enormes dificuldades de sobrevivência. A sala, apesar de poder receber um público 

de apenas 160 pessoas e com um equipamento precário, promovia festivais de 

cinemas, palestras e comemorações cinematográficas, como atesta o depoimento 

abaixo: 

 

Outro importante acontecimento, ainda no final dos anos 70, foi o 
surgimento da Sala Humberto Mauro do Palácio das Artes (hoje Cine 
Humberto Mauro), inaugurada em 15 de outubro de 1978. Este novo 
espaço, que nasceu com o propósito de privilegiar o cinema de qualidade 
atestada, se tornaria um dos principais pontos de encontro dos cinéfilos de 
Belo Horizonte. (LEITE, 2001, p. 234) 

 
A crise das salas de cinema ocorria em todo mundo. No Brasil, no início dos 

anos 80, o número de cinemas de rua era a metade do que existia nos anos 50 

(BRAGA, 1995). Ainda no começo dos anos 1990 o público continua a diminuir, 

processo que só começa a ser revertido nos meados dessa mesma década e já 

com as salas de cinemas nos shopping centers que inserem uma dinâmica nova no 

mercado cinematográfico. Com a queda brusca no número de freqüentadores há 

um fechamento generalizado de salas no mundo.  

 
Sabemos que o público das salas de projeção está caindo em todo mundo 
por causas mais complexas. Na França, onde em 1957 foram vendidos 
411 milhões de ingressos, em 1990 não houve mais que 121,1 milhões de 
espectadores. Com a diminuição de público, os cinemas fecharam as suas 
portas na década de oitenta em mais ou menos 50%. (CLANCLINI, 1999, 
p. 182) 

 

  Em Belo Horizonte, o número de pessoas que freqüentava os cinemas 

reduziu drasticamente e as salas passaram a dar lugar às igrejas evangélicas e 

bingos. Os cinemas e as salas não representavam mais uma novidade como no 

início do século, as salas já não eram prédios imponentes; a popularização do 

vídeo cassete e a melhora da qualidade da televisão massificaram o entretenimento 

de se assistir um filme em casa, viabilizando um lazer mais privado. Nem mesmo 

os cinemas pornôs conseguiam manter o seu público. A homogeneização da 

transmissão de filmes pornográficos nas salas manteve, nessa época, uma falta de 

variedade que também acabou contribuindo para a diminuição do público nos 

cinemas. Já em 1985, das 18 salas existentes em Belo Horizonte 12 exibiam filmes 

pornográficos. (BRAGA, 1995) Com o aumento das salas que se especializaram 
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em exibição de filmes pornográficos, há um distanciamento do público dos cinemas 

de rua, já que estes não ofereciam variedades de filmes como antes. As locadoras 

passam a ser os lugares que oferecem filmes variados, com preço acessível e sem 

o transtorno do deslocamento.   

 

Com o advento do videocassete em 1980, parte significativa do público 
cativo do pornô, em especial os integrantes das classes mais abastadas, 
começou a abandonar esses cinemas. Tentativas de reverter à 
reapresentação de filmes comuns não deram certo. Em parte porque tais 
locais de exibição ficaram marcados pela natureza da programação 
anterior, responsável por certa “má” fama. E em parte porque o grosso da 
produção exibida passou a ser lançado pouco depois em vídeo, 
constituindo-se em opção mais prática e mais barata. (GONZAGA, 1996 p. 
245) 

 

O público passa a reclamar do mau estado das salas e dos filmes oferecidos, 

considerados apelativos, como os filmes de violência e os pornôs. A classe média, 

que antes ia ao cinema pelo simples prazer de freqüentar um lazer moderno, por 

manter um significado social em freqüentar certas salas, passou a valorizar mais o 

filme do que a sala de exibição. Assim, essa parcela da população passou a se 

preocupar mais com a origem do filme, tema e repercussão na imprensa. Com a 

valorização do filme em detrimento das salas, os proprietários retiram certos rituais 

que marcavam cada sessão, como o abrir e fechar de cortinas e o toque do gongo 

que avisava o início do filme. (GONZAGA, 1996) 

É um período em que passou a ser rara a instalação de salas de cinema em 

construções autônomas. As novas salas ocupavam entradas de prédios ou parte de 

galerias. A arquitetura das salas abandonou o art déco e aderiu ao rígido 

racionalismo nos traços das fachadas em que predominava a superfície lisa e o 

rebatimento simétrico das linhas, o que nivelou a diferença marcante de cada 

cinema, ou seja, a variedade decorativa. (GONZAGA, 1996) 

Portanto, a mudança nos cinemas em relação aos anos 40 e 50 representa o 

inicio da decadência dos cinemas de rua; o que atingiu o próprio espaço das salas. 

Até o final da década de 50 as salas eram grandes e luxuosas e traziam certo 

fascínio ligado à própria idéia de modernidade que o tecido urbano refletia. Por 

isso, a decadência dos cinemas de rua está no fato de que restaram desse período 

nos anos 60 e 70 poucas salas. Posteriormente no final dos anos 80 os cinemas 

passam a não ter uma relação com o espaço público, pois já estão instaladas 
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dentro dos shopping centers. (ALMEIDA,1996)  

 

 

2.5 As salas de cinemas nos Shopping Centers 

 

 

Em Belo Horizonte o fechamento do Cine Metrópole em 1983 e 

posteriormente a sua destruição para a construção de uma agência bancária, pode 

ser colocado como um símbolo do fim dos cinemas de rua na cidade. Nesse 

período, o Brasil perdeu mais de 50% de suas salas e muitas cidades do interior 

ficaram sem cinema, ao mesmo tempo, começam a surgir às salas nos shopping 

centers dando início a uma nova exploração comercial dos cinemas. (LEITE, 2001) 

Nos anos 80, chegou a se pensar que seria o fim das salas de cinema. O 

lazer de assistir um filme dentro de uma sala de exibição seria substituído pelo 

entretenimento doméstico da televisão e do vídeo.  

 

Nessa década, especialmente em cidades como Rio de Janeiro e São 
Paulo, e mesmo mundialmente, aventava-se inclusive que os espaços de 
recepção cinematográfica estavam acabando. As salas de exibição  
perdiam, dia após dia, seus espectadores para a televisão e o vídeo, e os 
locais onde se situavam, ou seja, os centros urbanos, iam cada vez mais 
associado a freqüência ao cinema as situações de violência. Filmes como 
Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, e Splendor, de Ettore Scola, 
davam testemunhos do lamento assustado do cinema  como o seu próprio 
fim e no Brasil muitas das grandes salas dos referidos centros urbanos 
transformavam-se em “salas especiais” ou em templos religiosos da 
Assembléia de Deus. (VALE, 2000, p 73) 

 

Mas a redução do espaço dos cinemas do ponto de vista comercial 

representou não uma decadência, mas uma renovação do fôlego das salas 

(GONZAGA, 1996) Assim, com a retomada de investimento nas salas de cinemas, 

começam a surgir novos espaços para a exibição de filmes agora nos shopping 

centers.  

Os shoppings centers surgem da nova tendência mundial de reunir em um só 

espaço da cidade uma grande diversidade de lojas e serviços de várias naturezas, 

incluindo as salas de cinemas. De forma artificial, suprem as carências locais e 

regionais da cidade, sendo uma opção de lazer com garantia de segurança e 

conforto.  (LEMOS, 1994)  
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Nos shopping centers as salas de cinemas passam a simular os espaços dos 

cinemas de rua, mas atribuem a esses as fantasias trazidas pelo mundo do 

consumo em que se pode desfrutar do lazer sem a convivência com os problemas 

sociais e urbanos da cidade.  

 
Criando um santuário de mercadorias o shopping freqüentemente é 
transmutado em lugar de encontro, espaços da Flanêurie. Dessa forma, as 
galerias, os cinemas e as praças de alimentação são pontos de referência 
do lugar, atraindo grupos da população (LEMOS, 1994, p. 47).  

 

Os primeiros shopping centers no Brasil foram criados para suprir a 

necessidade de uma elite em comprar produtos diferenciados. Inicialmente 

localizavam-se em áreas distantes do Centro.  Posteriormente vão surgir os 

shopping centers, mais populares, que direcionam seus produtos para grupos com 

menor renda, alguns deles nas áreas mais centrais das cidades.  

O perfil das salas mudava com a proliferação dos cinemas nos shopping 

centers; as salas diminuem de espaço e ocorre um deslocamento do 

entretenimento do cinema para um lugar planejado. Assim, as salas de cinemas 

deixaram de integrar a paisagem urbana e, dessa forma, tiraram dos cines de rua a 

vocação para o lazer dos cidadãos, ocasionando uma valorização desse 

entretenimento em locais fechados.  

 
O público dos cinemas de shopping varia muito de acordo com o local: são 
atraídos principalmente os moradores da região. Nesse sentido, eles são 
os novos cinemas de bairro, mas com uma particularidade: longe da rua. 
Assim como os centros comerciais dos bairros tinham o cinema por perto, 
os shoppings hoje têm os seus; mas tanto as lojas como os cinemas estão 
agora num espaço fechado. (ALMEIDA, 1996, p. 184 
) 

 
Em 1997, de acordo com o primeiro Guia Cultural da Cidade, em Belo 

Horizonte já existia 28 salas de cinemas localizados em shopping centers  ou em 

pequenas galerias como o Usina Unibanco Belas Artes. Já nesse período, a maior 

sala de um shopping era a sala 2 do Minas Shopping com 270 lugares. Em 

contrapartida, os últimos cinemas de Rua, Cine Brasil com capacidade de 1800 

lugares, Cine Acaica com 818 lugares, Cine Jacques com 1.490 lugares, Cine 

México com 1.130 lugares, Pathé com 800 lugares e o Palladium com 1.056 

lugares, comportavam um número bem maior de freqüentadores. (1º GUIA Cultura 

de Belo Horizonte, 2001)  
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Os shopping centers representam uma tendência moderna, como vitrine para 

qualquer produto e a possibilidade de colocar em um mesmo espaço várias salas 

com filmes diferentes, criando assim uma maior oferta para os clientes. As 

pequenas salas possibilitam custos operacionais menores, com mais salas e 

variedade de filmes o que cria condições para o aumento de público, pois há uma 

oferta maior de exibições.  

De acordo com Alice Gonzaga (1996), para sustentar a nova realidade em 

que o circuito cinematográfico entrava, surge, a partir dos anos 1980 no Brasil, uma 

necessidade operacional: salas menores, ingressos mais caros, circuitos 

direcionados e poucas sessões. Portanto, a extinção das salas freqüentadas por 

um público mais pobre levou à configuração atual do perfil das salas de cinema. Os 

grupos mais populares que ainda possuem condições de freqüentar uma sala de 

cinema foram para os shopping centers populares, os mais ricos, para os shopping 

centers mais nobres ou para as salas que exibem os filmes de arte. 

Como as bilheterias não mostravam recuperação aos níveis da época áurea 

dos cinemas os donos das salas enveredaram para o caminho da elitização. 

Aumentado o preço do ingresso para viabilizar o investimento, pois repassam para 

o consumidor o custo de manter uma sala em um shopping. 

Nas salas de um shopping centers existe uma variedade de ofertas de 

produtos, são vendidos refrigerantes, pipocas, doces e balas. Existe também a 

possibilidade de comprar o ingresso horas antes do início da sessão. Há criação de 

várias formas de renda além da exibição do filmes. Antes do início de um filme há 

propagandas de lojas do próprio shopping com também de outras lojas. 

Portanto, a diminuição dos cinemas de rua e a ampliação das salas nos 

shopping centers revelam uma adaptação do mercado aos novos tempos. A 

década de 1980 é caracterizada pelo aumento do custo de vida e do índice de 

desemprego. A generalização da violência no espaço público fez os indivíduos se 

sentirem mais seguros em locais fechados como os shopping centers, os 

condomínios e as ruas fechadas. Esses são outros fatores que contribuíram para o 

crescimento de salas pequenas. (GONZAGA, 1996)  

Nos cineplex, os indivíduos passam a ter a oferta de vários filmes e o 

conforto das grandes salas dos antigos cinemas de rua, em pequenas salas, como 

poltronas confortáveis, ar condicionado e som de boa qualidade. 
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Para viabilizar operacionalmente os novos cinemas, a grande mudança 

estava na redivisão do espaço físico das salas. Com uma única sala de espera e 

uma cabine de projeção para todo o conjunto de salas, poderia se exibir um mesmo 

filme para várias salas de cinema. Nos cinemas de rua as pessoas podiam assistir 

várias sessões, simplesmente podiam aguardar dentro da sala de exibição o início 

de outro filme. Já nos cineplex isto não acontece, pois um funcionário do cinema, 

sempre depois de uma sessão induz as pessoas a se retirarem, a não ser que ela 

pague outro bilhete.    

O conceito de multisala nasce na Inglaterra na virada para os anos 70. Os 

ingleses transformam o espaço de exibição num “supermercado de filmes”, 

percebendo a mudança da sociedade industrial para a lógica pós-industrial. A idéia 

era quanto mais filmes pudessem ser ofertados ao espectador para sua escolha em 

um mesmo local, menor seria a resistência ao seu consumo. (GONZAGA, 1996)  

As mudanças no perfil das salas acabaram dando certo, o que logo chamou 

a atenção das grandes empresas norte-americanas que, revendo sua estratégia 

comercial, passaram a explorar a concepção inglesa de projeção de filmes. Assim, 

os norte-americanos, através da montagem de uma única distribuidora e exibidora 

de filmes, passaram a difundir a concepção inglesa de pequenas salas de cinemas 

para o mundo, uma vez que dominavam o mercado de exibição e de distribuição. 

Nesse sentido, as pequenas salas instaladas nos shopping centers 

chamadas de cineplex ou multiplex, esta última caracterizada por vários cinemas 

aglomerados, é um modelo mais eficiente de atendimento aos interesses dos novos 

consumidores e do mercado cinematográfico contemporâneo. (GONZAGA, 1996) 

Dentro do shopping a sala de exibição perde a sua função de referência na 

cidade ou no bairro, o mesmo não acontecia entre as décadas de 40 e 50, em que 

o espaço de exibição chegava às vezes a ser mais importante do que o filme, tal 

era a identificação entre o espectador e a sala. (GONZAGA,1996)  

Com o fim dos cinemas de rua desaparecem vários personagens típicos da 

sociabilidade produzida no ambiente das salas de exibição. O pipoqueiro, o 

lanterninha, o baleiro, o vendedor de algodão-doce, de amendoim torrado e os 

engraxates. A maior parte desses produtos e serviços, que eram vendidos por um 

personagem que acrescentavam o ambiente de sociabilidade que o cinema 

propiciava, são agora objetos de consumo do público em uma loja específica dentro 
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do shopping. Também, com a automatização da projeção dos filmes no cineplex, é 

o fim do projetista, um dos personagens que compunha o cenário dos cines de rua.  

Talvez a última sessão dos cinemas de um shopping pode definir a diferença 

de uma sala e exibição de rua para os cineplex. Enquanto no cinema de rua a 

sociabilidade continua, sendo este como um lugar de encontro de inúmeras 

interações mesmo quando não se exibem filmes, no cineplex o mundo lúdico se 

acaba. Os seguranças conduzem as pessoas para fora em meio as luzes apagadas 

dos shopping centers.  

Os shopping centers, esse território asséptico passa a ser o novo lugar da 

sociabilidade, principalmente da juventude. A década de 70 inicia-se novos tipos de 

sociabilidade. A sociedade contemporânea encontrou no shopping um lugar 

privilegiado para as novas relações entre os indivíduos.  

Os tipos de sociabilidades que ocorre nos cinemas dos shopping centers são 

produtos de interações dessa nova lógica da sociedade contemporânea. Vários 

estratos sociais passam a evitar o espaço público e os shopping centers agrega 

além dos cinemas serviços de variados tipos que possibilita uma diversidade de 

interações e onde o conflito explícito das ruas é suspenso numa interação 

harmônica, asséptica e segura. (VALE, 2000) Portanto, os shopping centers são os 

lugares de sociabilidade das novas gerações e as outras que conheceram uma 

outra cidade sem shopping os incorporaram a sua história. 

Na Capital mineira, o BH Shopping, inaugurado em 1979, foi o primeiro 

shopping da cidade. Porém, somente a partir do final da década de 1980 que os 

shopping centers passam a integrar a paisagem das cidades brasileira de forma 

contundente. (PINTAUDI,1999)  

Em 1980 é inaugurado pela Paris Filme, uma empresa paulista, o Center 1 e 

2 e em 1988 o Center 3 no BH Shopping. Posteriormente, neste shopping 

inauguram-se mais 4 salas. Portanto, é o espaço em que se inicia a proliferação 

das salas de cinema em um shopping em Belo Horizonte.  

Apesar da proliferação das salas de cinema nos shopping centers, foram 

inauguradas algumas salas em outros locais da cidade com a pretensão de 

exibirem filmes considerados menos comerciais. Assim, em 1988, um grupo de 

cinéfilos inaugura, para um público mais intelectualizado o Savassi Cine Clube, na 

rua Levindo Lopes no bairro Funcionários. Em 1992, surge o Usina Unibanco de 
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cinema, na Rua Aimorés no bairro Santo Agostinho e o Espaço Unibanco Belas 

Artes na Rua Gonçalves Dias no bairro Lourdes. Estes últimos já surgiram nos 

moldes das pequenas salas de shopping com mais de um espaço de exibição. 

Estes três espaços dedicados ao cinema alternativo se tornaram pontos de 

encontro de cinéfilos. Em pouco tempo, estas salas passaram a integrar a vida 

cultural dos belo-horizontinos como espaços alternativos, às salas dos shopping 

centers, tentando simular os antigos cineclubes.  

Em 1991, é inaugurado um novo shopping, situado na área central, o 

Shopping Cidade, um grande investimento em uma região considerada popular. 

São abertas três salas mostrando que o cinema voltava a ser um negócio lucrativo, 

o que incentivou outras empresas a investirem em salas de exibição. Com a 

expansão dos shopping centers na cidade, os cinemas voltaram a ser símbolo da 

novidade, pois, instalados em um espaço considerado moderno, passam a 

representar novamente o ar dos “novos tempos”. Atualmente no Shopping Cidade 

existem sete salas de cinema.  

Também 1991, a rede carioca Luiz Severino Ribeiro abriu três salas no 

Shopping Del Rey e atualmente este shopping possui sete salas. A Art Filmes 

inaugurou no Minas Shopping duas salas e hoje possui três. No Ponteio Lar 

Shopping são inauguradas, quatro anos depois, também duas salas de exibição 

dirigidas pelo grupo Belas Artes-Liberdade. Com a inauguração do Shopping 

Diamond Mall em uma área nobre da cidade, no Bairro de Lourdes, surgem mais 

quatro salas de exibição. Posteriormente surgem dois novos shoppings centers 

com salas de cinema, o Cineplex Pampulha Mall, com sete salas e o Via Shopping, 

este também com sete salas. 

Mesmo com toda a crise econômica e as novidades tecnológicas, Belo 

Horizonte se mantém entre as cidades campeãs de freqüência ao cinema. Em 

1993, a média de ingressos vendidos na cidade era de 1,3 por pessoa, o dobro do 

padrão nacional (BRAGA, 1995). 

Em 1997, é inaugurado o Cine La Bocca, também um espaço para exibir 

filmes de arte. O lugar com duas salas de exibição que também funcionava um bar 

e no segundo andar um salão de jogos de sinuca, xadrez e dama. Posteriormente 

em setembro de 2004, devido a uma grande dívida, o Cine La Bocca fecha.  
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No final dos anos de 1990, as antigas salas de cinema de rua praticamente 

sumiram da paisagem urbana da cidade, simultaneamente ao crescimento das 

salas de shopping centers que continuam em expansão. Um exemplo a instalação 

em de mais oito salas de cinema, no mais novo shopping da cidade o Pátio 

Savassi, inaugurado em 25 de maio de 2004.  

Portanto, o que percebemos é que Belo Horizonte segue atualmente a 

trajetória que é, nesse período, uma tendência das outras cidades do Brasil e do 

mundo, ou seja, uma expansão nos números de cinemas nos shopping centers. 

Estes representam não só uma nova configuração no espaço de exibição dos 

filmes, mas também um novo tipo de sociabilidade valorizada pela sociedade 

contemporânea que é o lazer em lugares fechados.  

 

- Quadro atual das salas de cinema em Belo Horizonte 

 

Cinemas Bairro Nº de 

salas 

Número de cadeiras  

Espaço Unibanco Belas Artes 

Multiplex Cidade 

Art Minas shopping 

Humberto Mauro 

Cine Clube Unibanco Savassi 

Cine Jardins 

Cineplex BH 

Diamond Mall 

Ponteio Unibanco 

Del Rey 

Via Shopping 

Usina Unibanco de Cinema 

Pampulha Mall 

Pátio Savassi 

Shopping Norte 

Cine Havana 

Cine Caribe 

Lourdes 

Centro 

Palmares 

Centro 

Savassi 

Cidade Jardim 

Belvedere 

Lourdes 

Belvedere 

Caiçara 

Barreiro 

Sº Agostinho 

Pampulha 

Savassi 

Venda Nova 

Centro 

Centro 

4 

7 

2 

1 

1 

2 

7 

6 

2 

7 

5 

4 

6 

8 

5 

1 

1 

144 ; 129;  80; 80 

192; 169; 173; 127; 226; 193 e 245 

230 e 270 

158 

118 

175 e144 

100; 230; 180; 180; 230, 100 e100 

230; 211; 178 e 209 

239 e 204 

195; 169; 173; 169; 226; 193 e 245 

224; 238; 250; 245 e 158  

168; 95; 65 e 70 

112; 112; 112; 95; 170 e 150 

208; 192; 265; 265; 204; 224; 307, 377 

221; 180;180;180;180 

130 

130 

Quadro 1: Salas de cinema em Belo Horizonte nos dias atuais 
Fonte: Revista Veja, 2004. 
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3 A VIDA SOCIAL NAS SALAS DE CINEMAS DO SHOPPING CI DADE E NO 

ESPAÇO UNIBANCO BELAS ARTES 

 
 

Nessas grandes metrópoles em rápido crescimento, todos vieram de 
algum outro lugar; portanto, praticamente ninguém conhece ninguém, cada 
qual tem uma história à parte, e são tantos e estão todos o tempo todo tão 
ocupados, que a forma prática de identificar e conhecer os outros é a mais 
rápida e direta: pela maneira como se vestem, pelos objetos simbólicos 
que exibem, pelo tom com que falam, pelo seu jeito de se comportar. 
(SEVCENKO, 2001, p. 64) 

 

3. 1 Descrição do Espaço Unibanco Belas Artes 

 

 

O Espaço Unibanco Belas Artes foi inaugurado em 1992 e está localizado na 

Rua Gonçalves Dias, nº 1581, bairro de Lourdes, na antiga da sede do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

O Espaço Unibanco Belas Artes surgiu com pequenas salas de exibições, como 

nos cines de shopping, mas ao mesmo tempo apresenta características de um 

cineclube; pois a intenção era criar um lugar alternativo aos cinemas que somente 

exibiam filmes comerciais. (OLIVOTTO, 2004). Por manter uma programação de 

filmes de arte, foi eleito o melhor espaço de exibição de filmes de Belo Horizonte 

em 2004 pela revista Veja. (VEJA Especial Guia de Belo Horizonte, 2004, p. 22) O 

Espaço Unibanco Belas Artes faz parte de uma empresa que possui outras duas 

unidades de exibição de filmes: o Espaço Unibanco Ponteio e os Cinemas Jardins, 

ambas localizadas em shopping centers. 
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FIGURA 8: Entrada do Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

O Espaço Unibanco Belas Artes possui três salas de exibição que são 

menores do que os antigos cinemas de rua. A capacidade da sala 1 é para 144 

pessoas, da sala 2 para 129 e da sala 3 para 80 pessoas. O total de lugares dessas 

salas é bastante inferior aos antigos cinemas de rua, como o Brasil que possuía 

1800 lugares e o Pathé com 600 lugares. 

As salas 1 e 2 ficam no segundo piso e em cada sala há um banheiro. A sala 

3 está situada no primeiro piso e por esse motivo o banheiro é utilizado também 

pelos usuários que usufruem os outros serviços do espaço que estão situados 

nesse piso. Todas as salas têm saídas de emergência. A sala 1 tem saída para o 

primeiro piso e as salas 2 e 3  conduzem os usuários à entrada do cinema.  

No primeiro piso há uma variedade de atrativos para seus usuários: 

bonbonnière, livraria, café/bar, duas pequenas lojas, uma de artesanato e 

souvenires e outra de obras de arte. Trata-se de lojas dirigidas a um público 

considerado culturalmente sofisticado.  Dessa forma, o espaço cria possibilidades 

de atrair o público não só para assistir aos filmes mas também para desenvolver 

outras formas de sociabilidade e de consumo.  

Na entrada do cinema existe um espaço onde são expostos cartazes dos 

filmes que em breve serão exibidos, como demonstra a foto da figura 9. Neste 
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espaço há duas bilheterias informatizadas.  

 

 

 
FIGURA 9: Anúncios de filmes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

Acima das bilheterias expõem-se cartazes dos filmes que estão sendo 

exibidos e seus horários. Na calçada há um carrinho de pipoca cuja pipoqueira 

começa a vender sempre antes da primeira sessão.  

Geralmente os filmes recém lançados ou os mais procurados são exibidos 

na sala 1, por ser a maior. São exibidas três sessões na mesma sala, uma no 

período da tarde, outras duas durante a noite. Posteriormente, quando o filme 

passa a atrair um menor número de pessoas ele é exibido na sala 2 e quando a 

procura é ainda menor ele passa a ser exibido na sala 3, que tem apenas 80 

lugares. Além disso, antes de sair de cartaz o filme pode chegar a ter apenas uma 

sessão. 

 Apesar de possuir três salas, quase sempre o Espaço Unibanco Belas Artes 

exibe quatro filmes. Uma sala intercala o seu horário exibindo dois filmes, sendo 

que o mais próximo a sair de cartaz é exibido em apenas uma sessão.  

A programação, os horários, os turnos e  as salas em que os filmes serão 

exibidos são planejados pelo proprietário. Este assiste a todos os filmes que entram 
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em cartaz e, dessa forma, procura perceber qual é o filme que vai ser mais 

assistido. Através desse diagnóstico se estabelece o número de sessões e em qual 

sala o filme deve ficar. Segundo o diretor, se um filme for de “boa qualidade”, 

mesmo não tendo muita procura, ele o mantém o máximo de tempo em cartaz. 

Para ele, isso é algo que diferencia o Espaço Unibanco Belas Artes dos outros 

cinemas. (OLIVOTTO, 2004) Pedro Olivotto Diretor do Espaço Unibanco Belas 

Artes e produtor cultural.  

   No espaço, há sempre uma sala destinada a exibir um filme mais 

comercial, seja um filme nacional mais divulgado pela mídia ou um filme norte-

americano. As outras duas salas exibem filmes considerados de arte, a maior parte 

deles da cinematografia européia.  

O Espaço Unibanco Belas Artes mantém esse tipo de programação durante 

todo o ano, pois a intenção é atingir um público que procura o lugar principalmente 

por exibir filmes alternativos aos exibidos nos shopping centers.  

 

 

 

3.2 A vida social no Espaço Unibanco Belas Artes. 

 

 

O que diferencia o Espaço Unibanco Belas Artes dos cinemas dos shopping 

centers é a forma com que seus usuários se identificam com o espaço. Segundo 

eles, é um lugar alternativo às salas de cinema dos shopping centers, pois exibe 

filmes considerados menos comerciais e produz um tipo de sociabilidade diferente 

das salas dos shopping  porque é um lugar em que o público mantém o contato 

com a rua. É um espaço que, na visão dos entrevistados, procura sempre destacar 

novos e desconhecidos filmes e promover obras de grandes cineastas não ligados 

ao cinema norte-americano. É um local em que “os chamados filmes autorais ou ‘de 

arte’, têm como proposta, algo além do entretenimento. Porque aqui passa filme 

que se enquadra no meu gosto” (Estudante de graduação, 2004). Na fala de um 

dos freqüentadores “geralmente as outras salas que exibem filmes comerciais não 

me interessam. Aqui os filmes têm alguma relação como o mundo em que 

vivemos”. (Estudante de graduação, 2004).  
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Assim, o espaço não é um lugar do mero entretenimento e sim um lugar que 

permite ao freqüentador assistir a filmes que trazem informações e reflexões sobre 

a vida cotidiana. Segundo os seus usuários, os filmes do Espaço Unibanco Belas 

Artes permitem colher informação sobre a cultura de outros países, perceber outros 

estilos de vida e entender melhor o mundo em que vivemos.  

 

 

 
FIGURA 10: Interações na bilheteria do Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

A maior parte dos entrevistados considera o cinema não apenas como 

entretenimento, mas também como arte. Por isso, os filmes exibidos no Espaço 

Unibanco Belas Artes são considerados por eles de arte, termo que os usuários 

utilizam para diferenciar esses filmes da programação dos shopping centers que é 

considerada de menor valor artístico. Outros termos utilizados pelos freqüentadores 

são: “cinema alternativo”, “menos comercial” ou até mesmo “não comercial”, 

sempre em oposição às salas que exibem uma programação diferente do que eles 

chamam de cinema de arte. Por isso, os cines de shopping, na maioria das vezes, 

são caracterizados de maneira pejorativa e  considerados como lugar da cultura de 

massa.  
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Nesse sentido, através das entrevistas, percebe-se que os usuários vão ao 

cinema não apenas com o objetivo de procurar o lazer ou a simples diversão, mas 

também com a intenção de buscar uma formação cultural. Eles sabem que vão 

encontrar filmes mais selecionados nesse espaço e têm consciência de que fazem 

parte de um público mais exigente. Declarações como a da auxiliar administrativa, 

revelam como o Espaço Unibanco Belas Artes é percebido pelos freqüentadores, 

ou seja, é um “espaço alternativo que pode trazer outras informações além 

daquelas oferecidas pelo cinema”. (Auxiliar administrativa, 2004) 

É interessante ressaltar que na parte cultural dos jornais a maioria dos filmes 

exibidos no Espaço Unibanco Belas Artes são os que recebem as melhores críticas 

por parte dos especialistas. (VEJA, 2004). 

Percebemos que o público do Espaço Unibanco Belas Artes pode ser 

dividido em três grupos de acordo com a faixa etária. Um grupo contempla pessoas 

acima de 30 anos de idade, em sua maioria mulheres, pertencentes à elite 

intelectual de Belo Horizonte e que moram na região centro-sul13 da cidade, 

considerada a região mais nobre de Belo Horizonte.  

Situamos esse estrato social que freqüenta o Espaço Unibanco Belas Artes 

como elite intelectual, pois este grupo concentra-se principalmente na área central 

e zona sul da capital e tem um alto grau de escolaridade (TEXEIRA E SOUZA, 

2003). A elite intelectual se caracteriza por profissionais de nível superior, 

autônomos e empregados (MENDONÇA, 2004). Como a maioria dos usuários 

declarou ser profissional liberal, possuir o terceiro grau completo e alguns a pós-

graduação, podemos considerar, de forma geral os freqüentadores desse espaço, 

como elite intelectual.  

Um segundo grupo, que é uma parcela menor que a com mais de 30 anos, é 

composto por estudantes com idade entre 19 e 29 anos, principalmente 

universitários da UFMG. Estes pertencem também à elite intelectual da cidade, são 

moradores da zona sul e a maioria também são mulheres.  

O que pode contribuir para a maior procura deste espaço pelos estudantes 

dessa instituição é o fato de que eles possuem desconto de 60% nos ingressos, 

porcentagem maior do que a dos outros usuários. Também na primeira sessão os 

dez primeiros estudantes dessa universidade não pagam.  
                                                 
13 Ver anexo D. 
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O terceiro grupo, dos aposentados, também possui em maioria mulheres, 

pertencentes à elite intelectual e morador da área central e da zona sul da cidade. 

Dos três grupos, este representa a parcela menor dos freqüentadores.  

 

 

 
FIGURA 11: Interações na entra do Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de Maurílio José Amaral Assis 

 

 

A maior parte dos entrevistados do grupo acima de 30 anos, de uma forma 

geral, declarou que escolhe o filme pelo diretor ou pelas críticas dos jornais ou, 

ainda, por recomendação de pessoas que têm o mesmo gosto. Aos olhos desse 

público, determinados diretores e atores diferem daqueles dos outros filmes e 

nunca participarão das produções norte-americanas, consideradas por eles mais 

comerciais. Estes entrevistados têm um respeito e admiração intelectual por certos 

diretores e dizem acompanhar os seus filmes. Os entrevistados dessa mesma 

parcela sempre procuram destacar o país de origem dos filmes, sendo quase todos 

europeus. 

Podemos perceber, através das entrevistas, uma distinção entre as duas 

parcelas, dentro do Espaço Unibanco Belas Artes. O grupo mais novo dos usuários, 

mesmo que a maioria declare não freqüentar os cinema de shopping, acabam 
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ficando mais próximos do público dos shopping centers. Sendo que a maior parte 

desses entrevistados freqüenta a sala considerada pelos próprios usuários a mais 

comercial que às vezes exibem os mesmos filmes em cartaz nos shopping centers.   

Também o grupo dos mais jovens não chega a caracterizar o cinema como a 

parcela acima dos 30 anos, como por exemplo, citar diretores e referir-se a críticas 

nos jornais sobre os filmes. Percebemos que a parcela mais jovem é menos 

exigente em relação aos filmes exibidos, além de ser o grupo que menos tempo fica 

no espaço depois da exibição dos filmes. Isso pode indicar também que se trata de 

um grupo que ainda está se formando e que posteriormente poderá fazer parte do 

grupo mais exigente. 

O grupo mais jovem freqüenta o Espaço Unibanco Bela Artes de segunda-

feira a quinta-feira com maior freqüência no período da tarde. O fato desse cinema 

se comprometer a ter freqüentemente, ao longo do ano, uma das salas exibindo um 

filme brasileiro interfere na escolha dos usuários, pois atualmente certos filmes 

brasileiros têm tido destaque na mídia, tendo altos índices de público. Percebe-se 

que este grupo procura mais a sala que passa filmes brasileiros, mas quando o 

filme nacional possui menor destaque na mídia ou é desconhecido, a procura é 

maior por outras salas que exibem filmes mais famosos.  

Um outro grupo expressivo, que também freqüenta as primeiras sessões, 

assim como a parcela mais nova de usuários, são os aposentados. Porém, este 

grupo, diferente dos mais jovens, utiliza o espaço durante todos os dias da semana 

e procura mais as salas dos filmes menos comerciais. O que difere esse grupo da 

parcela acima dos 30 anos de idade é somente a maior freqüência no período da 

tarde. Este grupo tem desconto de 50% do valor do ingresso.  

 Durante as sessões noturnas, que geralmente acontecem às 19 horas ou 19 

horas e 30 minutos, e uma outra, às 21 horas ou 21 horas e 30 minutos, o espaço 

passa a ser freqüentado predominantemente pelo grupo com mais de 30 anos, e 

em menor número os aposentados.  

Os entrevistados do grupo acima de 30 anos, em sua maioria, não 

freqüentam as salas de shopping centers, mas espaços com características 

próximas do Espaço Unibanco Belas Artes. Como por exemplo, os cinemas Usina 

Unibanco de Cinema, Cinemas Jardins, Cine Clube Unibanco Savassi, sala 



 78 

Humberto Mauro e o La Bocca14 que, assim como o Espaço Unibanco Belas Artes, 

exibem filmes considerados alternativos. A opinião de um usuário ilustra bem o 

motivo dessa escolha. Ele diz freqüentar o espaço por ter “bons filmes e gostar do 

clima de cinemas como o Espaço Unibanco Belas Artes, La Bocca e Umberto 

Mauro e serem lugares propícios para um bom bate-papo”. (Professor, 2004) 

Segundo os entrevistados, o Espaço Unibanco Belas Artes, além de ser um 

lugar que exibe filmes alternativos, oferece outros tipos de lazer como lanchonete, 

café, livraria e lojas de produtos artísticos. O lugar oferece pequenas refeições e 

existe sempre um grupo que utiliza esse serviço no período da noite. As pessoas 

conversam, tomam chope, cerveja ou café. Apesar da maioria declarar que utiliza 

os serviços disponíveis, é o grupo de pessoas acima de 30 anos e os aposentados 

que têm uma relação menos efêmera com o espaço, ou seja, não assiste apenas 

aos filmes, ficando mais tempo no local. Um fator que influencia é o poder aquisitivo 

mais elevado do grupo acima de 30 anos. O fato da parcela mais jovem possuir em 

sua maioria estudantes dificulta essas pessoas a manter-se no espaço, pois os 

preços são altos.  

 

 

 
FIGURA: 12, livraria do Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

                                                 
14 Fechado em outubro de 2004, mas durante a pesquisa ele ainda estava ativo. 
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Apesar de residirem próximo ao cinema, de acordo com as declarações nas 

entrevistas, a localização do espaço não é um fator importante. Foram poucos que 

afirmaram freqüentar o local devido à proximidade de suas residências ou lugar de 

trabalho. Apenas pequena parcela do grupo mais jovem declarou freqüentar o 

Espaço Unibanco Belas Artes devido ao fácil acesso.  

A procura pelo espaço pode ser explicada mais pela identidade que os 

indivíduos possuem com o local, uma vez que fatores como a programação e o fato 

do lugar ser considerado agradável são colocados pelos entrevistados como os 

mais importantes. 

Declarações como a da jornalista e da estudante abaixo ilustram a relação 

das pessoas com o lugar. O lugar permite “chegar ao cinema com certa 

antecedência e ter um lugar agradável para esperar o filme. Acho fantástica a idéia 

de ir a um café ou a uma livraria. Conversar sobre cinema, geralmente” (Jornalista, 

2004). Para a estudante o “ambiente é agradável, produtos gostosos (cafeteria), um 

lugar bom de sentar para discutir o filme, enfim, conversar tomar um café. Os filmes 

são menos comerciais e o ambiente é mais agradável”. (Estudante de graduação, 

2004) 
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FIGURA 13: Interações no café-bar no Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Portanto, percebemos que existe um valor simbólico no ato de freqüentar o 

Espaço Unibanco Belas Artes para os usuários. Consideramos o Espaço Unibanco 

Belas Artes como um campo15 em que as interações são como um jogo em que as 

pessoas desempenham comportamentos característicos dos símbolos que 

possuem (BOURDIEU, 1989). Assim, além do valor simbólico, existe uma troca de 

símbolos. Estes têm uma função de coesão social, são instrumentos de 

conhecimento e de comunicação entre os integrantes do campo. Por isso, eles são 

mecanismos por excelência de integração social; enquanto instrumento de 

conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consenso entre o grupo 

social na interação no campo. São as trocas simbólicas que dão “sentido ao mundo 

social e que contribui fundamentalmente para reprodução da ordem social, pois a 

integração lógica é a condição da integração moral”. (BOURDIEU, 1989, p. 40)   

 

                                                 
15 O campo para Bourdieu é o lugar onde acontecem as relações sociais. Cada campo tem uma estrutura de 
regras e seus limites próprios, assim os campos são regidos por interesses formados pelas ações sociais que os 
indivíduos neles desempenham. (BORDIEU, 1987) 
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FIGURA 14: Interações no café-bar no Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Cada grupo social possui os seus símbolos, e os que são usados dependem 

do campo social em que vai ocorrer a troca simbólica. Dessa forma, cada campo 

tem os seus símbolos certos que devem ser usados pelo grupo social que 

freqüenta o campo. Por isso, os símbolos são formas de poder e de dominação, 

pois o indivíduo que não tem como desempenhar as trocas é excluído do campo 

em que é feita a interação ou troca simbólica. 

 
Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 
estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade 
que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica. (BOURDIEU, 1989, p. 
9)  

 

Quando um indivíduo não tem como desempenhar as trocas é porque ele é 

oriundo de outro grupo social, assim, possui outros símbolos. E para ocorrer a 

interação no campo com sucesso os indivíduos que estão no campo devem possuir 

os mesmos símbolos, para que haja reciprocidade na troca.  

Percebemos que a sociabilidade no Espaço Unibanco Belas Artes alcança 

uma eficácia, ou seja, cria-se condições para quem o freqüenta apropriar-se do 

lugar. O que consideramos como apropriação é quando o indivíduo, através da 
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interação, torna o espaço como seu. Há uma identidade entre o indivíduo e esse 

lugar; ele não tem uma relação efêmera com o espaço, pois é um freqüentador 

assíduo do local. Nesse espaço o indivíduo não se sente constrangido, pois a 

sociabilidade só é possível quando há eficácia na interação, sendo esta um valor 

para quem a produz. (SIMMEL, 1988)  

Para Bourdieu, todo conhecimento herdado, ou seja, interiorizado em si, do 

meio social forma o habitus. Dessa forma, o habitus é a integração de todas as 

experiências passadas no meio social construído pelo indivíduo. É ele que cria as 

condições para os indivíduos realizarem as tarefas dentro de um campo. Além 

disso, é o habitus que propicia conhecimento para o indivíduo selecionar o campo 

em que vai interagir.  

 
Ou melhor, o habitus seria um conjunto de esquemas implantados desde a 
primeira educação familiar, e constantemente repostos e reatualizados ao 
longo da trajetória social restante, que demarcam os limites à consciência 
possível de ser mobilizada pelos grupos e/ou classes, sendo responsáveis, 
em última instância, pelo campo de em que operam as relações de força. 
(BOURDIEU, 1987, p. 32) 

 

Para que os indivíduos consigam interagir dentro de um mesmo campo, ou 

seja, criar uma sociabilidade com naturalidade, em que não se sintam 

constrangidos e que possam perceber que aquele local é um ambiente social 

familiar, o seu habitus tem que estar de acordo com o campo que eles freqüentam. 

Os indivíduos que freqüentam o Espaço Unibanco Belas Artes o escolheram dentre 

outros lugares ou campos. Eles só conseguem criar interações neste espaço pelo 

fato de seu habitus possibilitar interagir com familiaridade. Dessa forma, seu 

habitus está em consonância com o campo, pois para Loyola (2002, p. 70), “é 

igualmente falsa a oposição sumária entre o indivíduo e a sociedade. Pelo habitus, 

não somente o indivíduo está situado em um universo social particular, mas o 

universo social está inscrito nele”. O público do Espaço Unibanco Belas Artes 

compartilha inúmeras competências que  propiciam a interação.  

 Portanto, as atitudes adotadas pelos usuários em relação ao Espaço 

Unibanco Belas Artes espelham seus interesses e valores. Através da experiência 

construída nas interações nesse espaço os indivíduos estabeleceram formas de 

ação para os seus usos, assumindo atitudes características. 
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 Os indivíduos adotam um espaço para freqüentar não só por uma atitude 

utilitária, como ser um lugar próximo de suas casas ou do trabalho, mas, como 

vimos, por ser um lugar em que estão aptos a despenharem ações de acordo com 

a necessidade do local. Há também outros motivos que os levam a freqüentar o 

espaço como: prestígio social, status, ou seja, vontade de se distinguir ou de se 

situar em um certo nível cultural. (BOURDIEU, 2002) 

 Freqüentar este espaço e não um cinema de shopping representa ou 

simboliza uma distinção que os usuários procuram deixar em evidência ao utilizar 

os termos “alternativo” “menos comercial” ou “cinema de arte”, pois, “os grupos se 

investem inteiramente, com tudo o que opõem aos outros grupos, nas palavras 

comuns onde se exprime sua identidade, quer dizer, sua diferença” (BOURDIEU, 

1983, p. 86).  

Dessa forma, os freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes se 

distinguem dos usuários dos cinemas de shopping não apenas por freqüentar este 

espaço considerado alternativo, como também por utilizar termos que simbolizam 

esse lugar. Assistir a um filme de arte e não os do circuito tradicional; freqüentar um 

lugar que existe um café/bar e uma livraria são fatores que são realçados para 

registrar a distinção em relação a outros grupos.  

Gostar do tipo de filme exibido no Espaço Unibanco Belas Arte é um estilo 

de vida, além de ser um elemento de destaque, ou de distinção, revelado pelas 

entrevistas com os usuários. Assim, ao mesmo tempo em que os indivíduos 

procuram uma situação de destaque, existe uma necessidade de desvalorizar o 

que é de agrado de outros grupos. O gosto revela o estrato social do qual pertence 

o indivíduo, pois ele depende de uma condição social (BOURDIEU, 1983).  Por 

isso, os freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes, ao se preocuparem em 

se diferenciar, acabam estigmatizando os freqüentadores dos shopping centers 

como pessoas de gosto inferior. O gosto deles só é “superior” quando comparado 

ao dos freqüentadores dos shopping centers.  

 

A própria disposição estética, que, com a competência específica 
correspondente, constitui a condição da apropriação legítima da obra de 
arte, é uma dimensão de um estilo de vida no qual se exprimem, sob forma 
irreconhecível, as características específicas de uma condição. 
(BOURDIEU, 1983, p. 87) 
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 O reconhecimento de uma obra de arte e a sua classificação como tal 

depende da aptidão do grupo que atribui este valor. O valor estético surge ou é 

constituído em relação à distância de outro objeto que esse grupo também 

classificou como de menor valor. O mesmo grupo que classifica uma obra de arte 

como tal é o que constitui as condições necessárias para consumir ou reconhecer 

um objeto como arte. 

  

Nada distingue, com efeito, mais rigorosamente as diferentes classes do 
que as disposições e as competências, objetividades exigidas pelo 
consumo legítimo das obras legítimas; e, mais rara do que essa 
capacidade relativamente comum, de adotar um ponto de vista 
propriamente estético sobre objetos já constituídos esteticamente – 
designados, portanto, à admiração daqueles que aprenderam a 
reconhecer os sinais. (BOURDIEU, 1983, p. 89)  

 

Existe uma relação de dominação, pois o grupo dominante classifica 

negativamente os objetos fora de sua importância social. Dessa forma, este grupo 

exclui outros objetos que não são revelados por eles como arte. Os outros objetos 

não são designados com esse termo pelo fato de serem pertencentes a outro grupo 

social (BOURDIEU, 1983). Não se trata de anular a competência que certos grupos 

têm em atribuir valor a algum objeto, nesse caso o filme considerado de arte, e nem 

de negar a competência que certos grupos têm em fazê-lo, mas registrar a relação 

de dominação em que se pauta essas atribuições de valores. 

 De acordo com Bourdieu (1987), outra forma de dominação é a exclusão 

dos indivíduos das interações que ocorrem em certos campos, pois eles não 

participam dos benefícios que o espaço proporciona. O Espaço Unibanco Belas 

Artes oferece o benefício da raridade, pois em Belo Horizonte o número de lugares 

que exibem filmes considerados de arte é pequeno; da renda, pois os produtos a 

serem consumidos têm um preço alto e também pelos ganhos simbólicos de 

distinção, pois a troca simbólica que ocorre no campo só é auferida pelo estrato 

social que o freqüenta. Dessa forma, o grupo social que possui o habitus 

necessário para interação no campo exclui os grupos que não possuem essas 

condições.  

É interessante notar que os indivíduos deste campo social têm consciência 

de que formam um grupo mais exigente e que possuem as condições necessárias 

de interagir dentro desse campo. Já em relação ao outro campo social, os cinemas 

de shopping centers, os freqüentadores do Espaço Unibanco Bela Artes se afastam 
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dele pelo motivo de que não possuem os benefícios que são valorizados, como o 

cinema de arte. Frases como a da economista de 56 anos e moradora do Gutierrez 

revelam como é a relação dos freqüentadores com o espaço. Existe uma 

identidade, pois o lugar é agradável para o estrato social que o freqüenta: “Se 

sozinha, sempre vou olhar algum livro ou CD. Quando com amigos, apreciar um 

lanche, comentando o filme assistido. O ritual de ida ao cinema é algo 

extremamente interessante e algo que sempre amei fazer”. (Economista, 2004) 

Portanto, para os freqüentadores, estar e se relacionar com o outro no 

Espaço Unibanco Belas Artes é algo agradável, por isso, traz satisfação. O sucesso 

na interação é o que propicia o retorno ao local e a identificação com o espaço. Só 

existe identidade das pessoas com o espaço quando há apropriação do lugar.  

As pessoas se apropriam do espaço de várias formas, por exemplo, quando 

a pergunta era se elas costumam encontrar com conhecidos no cinema, a maioria 

respondia que sim. A frase da economista ilustra o tipo de resposta, “colegas de 

trabalho que também apreciam cinema e outros conhecidos, inclusive parentes” 

(Economista, 2004) E quando a pergunta era se a pessoa freqüentava o espaço 

acompanhado ou não, a maior parcela respondia que podia ir ao cinema só ou não. 

Assim, em geral, a resposta era parecida com a da estudante da UFMG, que 

declara freqüentar o lugar “sozinha, mas também vou com namorado, amigos e 

família” (Estudante de graduação, 2004). São poucos que declaram ter uma relação 

mais efêmera com o espaço, como a socióloga “geralmente só assisto e vou para 

outro lugar em busca de lazer” (Socióloga, 2004).  

A entrada do cinema propicia diversos tipos de sociabilidade. Neste espaço, 

os usuários esperam os namorados, amigos e parentes, batem papos ou namoram. 

A sessão noturna é o período em que há maior número de pessoas no local. Nesse 

momento, tanto dentro do cinema como na entrada, há uma sociabilidade maior em 

relação ao período da tarde. À noite, o número de encontros aumenta.  

 

 



 86 

 
FIGURA 15: Interações na entra do Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Os usuários utilizam o espaço de várias formas. Na livraria sempre se 

observa um bom número de pessoas, nas mesas, em frente a cafeteria ou 

sentados nas cadeiras localizadas no balcão do café. Uma parcela observa os 

quadros, gravuras, artesanatos e souvenires expostos nas duas pequenas lojas. 

Também se observa quadros ou fotos na parede do corredor sempre utilizado como 

local de exposição. Há os que em pé aguardam uma mesa e outros que ficam nas 

escadas que dão acesso às salas de exibição, esperando o início do filme ou 

conversando.  

Um pouco antes do início de uma sessão, boa parte das pessoas que estão 

dentro do cinema vão para a fila. Quando o filme é mais procurado nota-se a 

formação da fila bem antes do início da sessão: é a preocupação das pessoas em 

conseguir um bom lugar. Mesmo nesse momento, quando as pessoas se deslocam 

para dentro da sala, os lugares de sociabilidade não ficam vazios. As pessoas que 

estão na parte externa do cinema entram porque sabem que é o momento oportuno 

de conseguir um lugar para assentar e sempre há aqueles que desfrutam do 

espaço e não vão assistir aos filmes.  
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FIGURA 16: Pessoas comprando bilhete no Espaço Unibanco Belas Artes  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 
 

 

Nota-se que na sala freqüentada pelos jovens há um maior número de 

pessoas conversando antes do início do filme e mesmo durante a sessão não 

existe um silêncio absoluto. Quando termina o filme esse grupo logo se retira da 

sala. Já nas salas em que a maioria é do grupo acima de 30 anos o silêncio é total 

e após o término do filme as pessoas ainda ficam um bom tempo na sala, pois 

procuram saber mais detalhes do filme, como o nome dos atores, fotografia, local 

de filmagem etc. Quando existe conversa nas salas freqüentadas por esse grupo, a 

tolerância é menor. 

 É possível que também o próprio tipo de filme interfira no comportamento 

dos indivíduos. Nos filmes mais comerciais, não há muitos diálogos entre os 

personagens, assim, não há tanta necessidade de atenção, ou seja, as conversas 

parecem ser menos incômodas. Nos filmes mais comercias, a exibição faz 

geralmente maior barulho, têm grandes efeitos especiais e induzem as pessoas a 

interagirem com o filme, seja nos  momentos cômicos ou no efeito sonoro das 

cenas mais excitantes. Já nas salas que exibem filmes de arte se requer maior 

silêncio, pois qualquer barulho atrapalha a atenção.  
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Sempre à noite, durante as últimas sessões, a sociabilidade se torna mais 

rica em relação ao período da tarde. Nesses horários, depois das 18 horas, há um 

bom número de pessoas que estão do lado de fora do cinema esperando o início 

da sessão, na fila da bilheteria, comprando pipoca no carrinho, ou na calçada. Há 

os que observam os cartazes, paqueram, namoram, batem papo com conhecidos 

ou os solitários que observam o movimento do local. O período em que existe uma 

maior sociabilidade no espaço do lado de fora do cinema vai de quarta a domingo e 

sempre à noite, nas últimas sessões. Durante a noite, a entrada do cinema do 

Espaço Unibanco Belas Artes serve também de ponto de encontros entre amigos e 

namorados, lugar que promove sempre grande sociabilidade.   

 Há um momento em que as pessoas que acabaram de assistir a um filme 

encontram com aqueles que estão do lado de fora do cinema, pois a sala 2 e 3 têm 

saídas que deslocam os usuários para a entrada do cinema. Eles comentam o filme 

que acabaram de assistir, indicando e dando opiniões. Esse momento é muito rico 

em sociabilidade, pois as pessoas acabam se encontrando com conhecidos e o 

bate-papo é quase inevitável. Por isso, um grupo de pessoas acaba permanecendo 

mais no local devido a estes encontros inesperados. 

 Os tipos de sociabilidades que acontecem na área da lanchonete são um 

pouco mais ricos em relação ao espaço entre a entrada do cinema e a calçada, 

pois dentro o número de pessoas é sempre maior. Do lado de dentro existe uma 

maior possibilidade de interação, pois há grande oferta de serviços. A não ser 

quando o grupo de pessoas que acabou de assistir  a uma sessão encontra com o 

grupo que está na entrada do cinema ou quando a fila da bilheteria está grande. 

O café-bar é um espaço do discurso, pois é onde as pessoas conversam, 

enquanto bebem ou comem (LEMOS, 1988). Também é o lugar do encontro, do 

namoro, dos flertes e da leitura de livros, jornais e dos comentários dos filmes. 

Neste espaço do cinema a interação demonstra o caráter simbólico e lúdico que o 

espaço proporciona. 
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FIGURA 17: Interações no Espaço Unibanco Belas Artes 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Em relação à freqüência, a maioria dos entrevistados declarou ir mais de 

uma vez por mês ao cinema, podendo ser considerado um público assíduo do local. 

A preferência de filmes dos freqüentadores, de modo geral, é bem variada, sendo 

de todos os gêneros, desde que siga a linha menos comercial. Assim, os filmes 

mais comerciais como os que passam nos shoppings centers quase não são 

citados pelos usuários. Fora isso, não há um gênero específico que motiva a 

freqüência desse espaço. 

  Os três grupos identificados nas entrevistas relatam que vivenciam no 

espaço encontros casuais, mas já esperados, com colegas de escola, de trabalho, 

familiares e namorados. Portanto, a apropriação não segue um padrão, as pessoas 

encontram com conhecidos, já vêm acompanhados ou podem freqüentar sozinhas 

e, como foi citado acima, há diversos tipos de sociabilidade. 

 

 
 
 
 
 
3.3 Descrição do espaço: os cinemas do Shopping Cidade 

 

 

Inaugurado em 30 de Abril de 1991 o Shopping Cidade criou uma nova 

dinâmica ao centro tradicional que até o momento não possuía um shopping. O 

shopping ocupa um quarteirão cercado por ruas muito movimentadas, as Ruas Rio 

de Janeiro, Goitacázes, São Paulo e Tupis.  

 Por estar localizado na área central da cidade, onde há uma intensa 

aglomeração de vários grupos sociais, o Shopping Cidade é identificado como um 

shopping popular o que é um dos principais motivo de seu sucesso, pois consegue 

atrair um grande número de consumidores. O Shopping Cidade têm sete salas de 

exibição e é o único shopping do Centro que oferece cinemas. Suas sete salas 

possuem respectivamente: sala 1, 196 lugares, sala 2, 169 lugares, sala 3, 173 

lugares, sala 4, 127 lugares, sala 5, 226 lugares, sala 6, 193 lugares e sala 7, com 
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245 lugares. A rede proprietária das salas de exibição do Shopping Cidade possui 

outros espaços, são eles os Multiplex no Shopping Del Rey, que possui 7 salas, os 

Cineplex no Shopping Diamond Mall, com 4 salas e os Cineplex do BH Shopping, 

com 7 salas. Atualmente é a empresa que possui o maior número de salas de 

cinema em Belo Horizonte.  

O valor do ingresso varia de acordo com o dia da semana, assim, nas 

segundas e terças feiras o ingresso custa R$ 8 reais, nas quartas e quintas feiras é 

de R$ 10 reais, nos sábados, domingos e feriados R$ 12 reais. Existem descontos 

para estudantes, pessoas acima de 60 anos e assinantes do jornal Estado de 

Minas, que é de 50% do valor do ingresso. Uma das características dos cinemas 

dos shopping centers é a informatização de boa parte dos serviços que são 

oferecidos aos clientes. O espaço possui quatro cabines informatizadas de venda 

de ingresso, em que uma é destinada a aposentados, gestantes e deficientes 

físicos. 

 
FIGURA 18: Pessoas comprando Bilhete para as salas de cinema do Shopping Cidade.  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 
 
 

Além das cabines, a compra de ingressos, refrigerantes e pipocas, pode ser 

feita nos três caixas de Ticket Express que são módulos para compra com o cartão 

de créditos. Esse serviço diminui o tempo em que o cliente fica na fila para comprar 

o ingresso e o transtorno de comprar algum produto na entrada do cinema.   

 

 

 

 
FIGURA 19: Pessoas comprando Bilhete nos caixas ticket express para as salas de 
cinema do Shopping Cidade  
Fonte: Foto de Maurílio José Amaral Assis 
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As salas de exibição estão instaladas no terceiro piso do Shopping Cidade, 

sendo que quatro delas localizadas à esquerda de quem entra no shopping, que 

são as salas 4,5,6 e 7. Estas salas estão localizadas em dois andares. As salas 4 e 

5 situam no primeiro andar e as 6 e 7 no segundo andar. O primeiro andar, possui 

uma bonbonnière, três mesas com cadeiras, sofás e uma televisão 29 polegadas. 

Os lugares são utilizados para espera do início da sessão ou para todo tipo de 

interação como bate-papos, namoros ou para compras dos produtos que o cinema 

oferece. Neste espaço são afixados cartazes dos filmes que estão sendo exibidos e 

que posteriormente serão.  

As salas 1, 2 e 3, também no terceiro piso, ficam em outro espaço localizado 

à direita de quem entra no shopping. Este espaço também possui  um bonbonnière 

e duas mesas. Na entrada do cinema são afixados cartazes que anunciam os 

filmes que estão sendo exibidos e os que em breve serão. Nesse local há uma 

escada que leva as pessoas a um corredor que da acesso as três salas, nesse 

corredor existe um banheiro. A escada geralmente é utilizada pelos freqüentadores 

para esperar o inicio do filme ou para os bate papos, namoros e paqueras. Na 

entrada há duas mesas, estas também estão espalhadas pelo shopping, são 

lugares em que o Shopping Cidade procura simular um ambiente público como um 

praça. Também são lugares que as pessoas praticam diversos tipos de 

sociabilidade.  

Neste piso em que está localizada as salas de exibição, como em todo 

shopping, há uma variedade de serviços. Uma sorveteria do Mc Donalds, cafés/bar, 

uma livraria Leitura, três chopperias, uma loja da Riachuelo, uma loja de cds. 

Devido essa oferta de serviços os freqüentadores das salas de cinema muitas 

vezes ficam espalhados por estes lugares antes do início da sessão, ou seja, há 

uma maior dispersão quando comparado ao Espaço Unibanco Belas Artes.    

 

 

3.4 A vida social nas salas de exibição do Shopping Cidade  
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Através das entrevistas percebemos que o público das salas do Shopping 

Cidade é bastante heterogêneo, como é o centro tradicional, pois contempla 

pessoas de todas as idades e de várias regiões da cidade e de outros municípios. 

Identificamos três grupos de acordo com a idade média dos freqüentadores. Assim, 

há um grupo entre 14 aos 21 anos, estes representam a parcela maior de 

freqüentadores. Outros grupos identificados são os entre 22 aos 40 anos e os 

aposentados. Os aposentados representam a menor parcela dos freqüentadores. 

 

 

 
FIGURA 20: Pessoas saindo de uma das salas de cinema do Shopping Cidade  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

O público das salas de cinema do Shopping Cidade pertence, em maioria, as 

classes mais populares. São moradores dos bairros mais distantes do centro 

tradicional da cidade, regiões que segundo (TEIXEIRA e SOUZA, 2004) abrigam 

grupos mais populares Em média, os usuários declaram ter o segundo grau 

completo e apenas uma pequena parcela declarou ter o terceiro grau. A pequena 

parcela que declarou ter o terceiro grau completo são pessoas de bairros menos 

populares. Parte dessa parcela é composta por pessoas que trabalham ou estudam 

próximo do shopping. 

Em geral, as pessoas escolhem o Shopping Cidade pelo fácil acesso, por 

morarem em bairros próximos, trabalharem ou estudarem na região. O fato de ser 

um shopping central, facilita o acesso de muitos freqüentadores que declaram que 

moram em regiões distantes do centro, pois a maioria das linhas de ônibus de Belo 

Horizonte faz o percurso bairro ao centro. 

Identificamos 54 bairros diferentes em que os freqüentadores do Shopping 

Cidade moram. Regiões consideradas populares em lugares distantes do Centro e 

inclusive de outros municípios da região metropolitana como Contagem, Betim, 

Nova Lima, Sabará e Ribeirão das Neves.  
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O Shopping Cidade foi identificado como um espaço popular pelos próprios 

usuários. Declararam ainda não freqüentar as salas do shopping Diamond Mall, 

apesar de estar próximo do Shopping Cidade, pois para eles o lugar é considerado 

nobre e o ingresso é mais caro. Os ingressos nos Shopping Diamond Mall e no BH 

Shopping são dois reais mais caros, apenas na quinta feira o ingresso, nesses 

shopping centers, tem o mesmo valor que o do Shopping Cidade. Esses shopping 

centers estão localizados em áreas nobres da cidade. O BH Shopping além se 

localizar em um lugar mais nobre fica distante do Centro, motivo que segundo os 

entrevistados também inviabiliza o acesso. De acordo com os usuários, são lugares 

freqüentados por um público que gosta de um ambiente diferente dos que 

freqüentam o Shopping Cidade. O que percebemos é que o público do Shopping 

Cidade procura deixar claro que o ambiente que freqüentam é diferente dos 

shopping centers considerados mais elitizados. Apenas uma pequena parcela dos 

entrevistos, que possui maior grau escolar e melhores empregos, declaram 

freqüentar o BH Shopping e o Diamond Mall.  

Na declaração das pessoas podemos perceber os motivos  da preferência 

pelo local, pois segundo uma estudante: “sempre vou direto da aula, que fica aqui 

no centro mesmo e por ter uma boa infra-estrutura”. (Estudante do ensino médio, 

2004) Já quando a pergunta é sobre qual o cinema que ela não freqüenta ela 

respondeu: “não costumo ir ao Diamond Mall”. Quando se pergunta o motivo de 

não freqüentar esse local ela declara: “primeiro porque é mais fora de mão pra mim, 

e segundo porque o público não me agrada”. (Estudante do ensino médio, 2004)   

Pelas declarações dos usuários a facilidade de acesso ao espaço é um fator 

importante que motiva a procura do lugar. A maioria afirma freqüentar o local 

devido à proximidade de suas residências, escola ou lugar de trabalho. A procura 

pelo Shopping Cidade pode ser explicada também pela identidade que os 

indivíduos possuem com o local, uma vez que descartam outros lugares 

considerados elitizados, pois teriam dificuldade de interagir com um grupo social 

distinto. Dessa forma, em lugares como o BH Shopping e o Diammond Mall, a 

reciprocidade que é essencial na sociabilidade seria dificultada, pois interação 

realizada entre indivíduos considerados socialmente diferentes provoca 

constrangimento o que anula a reciprocidade. A interação depende de propósitos e 

necessidades parecidos entre os membros que compõem o meio social em que 
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ocorre a sociabilidade. Já indivíduos de estratos diferentes possuem propósitos 

diferentes e por isso procuram espaços de sociabilidades diferentes (SIMMEL, 

1988).   

A programação e o fato do lugar ser considerado agradável, ter segurança e 

estacionamento são colocados pelos usuários como fatores relevantes. As pessoas 

também declararam que gostam mais dos cinemas de shopping, quando eles 

descartam outros shopping centers, é sempre pelo preço do ingresso, ambiente 

mais nobre ou localização, nunca pela programação. Nos shopping centers a 

programação é sempre de filmes de grandes produções e na maioria 

hollywoodianos. 

 

 

 
FIGURA 21: Pessoa observando os filmes em cartas no Shopping Cidade.  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

As entrevistas revelam que os usuários procuram este espaço 

principalmente pelo entretenimento que o cinema representa.  O cinema é um local 

de lazer, não de cultivo cultural e de informação. E um momento de descanso e de 

prazer, pois, segundo os usuários eles freqüentam o espaço pela “diversão; por sair 

da realidade tão concreta e estressante da vida” (Professora, 2004). Assim, para os 

freqüentadores ir ao cinema é estar em um lugar sem a preocupação do dia a dia, é 

esquecer as tarefas exigidas na vida cotidiana.  

Segundo Bourdieu (1983), as classes populares não têm uma relação formal 

com o lazer e sim informal, pois a intenção na busca do entretenimento é a 

possibilidade do não compromisso, ou seja, algo oposto que acontece no mundo do 

trabalho. Neste existe uma hierarquia, regras rígidas a serem seguidas, ou seja, 

formalidades. Não que os grupos mais nobres não procurem o lazer também como 

apenas entretenimento, mas de acordo com o autor, essa procura pela simples 

diversão ocorre em maior número entre os grupos mais populares.  
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Podemos perceber que o público do Shopping Cidade tem uma relação mais 

descompromissada com o filme.  Dessa forma, podemos identificar os elementos 

que influenciam na procura das salas do Shopping Cidade. Primeiro devido o 

habitus deste grupo que freqüenta este espaço ou campo social, pois esse grupo 

não teria um habitus suficiente para interagir em cinemas que não exibem grandes 

sucessos cinematográficos. Segundo, as grandes produções são filmes de fácil 

entendimento com muitos efeitos especiais e que visam atingir o maior número de 

pessoas. Por isso, a programação do Shopping Cidade atrai esse público, pois 

estes não procuram reflexão ou formação cultural nos filmes, mas lazer e 

entretenimento.   

 

É assim que o gosto que o público popular manifesta pelos espetáculos 
mais espetaculares (music-hall, teatros de boulevard, circo, grande 
produções cinematográficas, etc.) e pelo aspecto mais espetacular desses 
espetáculos, trajes, música, ação, movimento fantástico e, sobretudo, a 
paixão por todas as forma de cômico e notadamente por aquelas que tiram 
seus efeitos da paródia ou da sátira dos “grandes” (imitadores, 
cançonetistas etc.) são dimensões do ethos da festa, da franca diversão, 
riso livre que libera colocando o mundo social de cabeça para baixo, 
invertendo as convenções e as conveniências. (BOURDIEU, 1983, p. 91) 

 

Os filmes exibidos no Shopping Cidade são na maioria das vezes 

hollywoodianos, justamente aqueles que a crítica aponta como cultura de massa. O 

que classifica um filme característico da cultura de massa e o fato dele ser 

produzido para se disponível ao consumo de um incontável contingente de público. 

Os filmes são semelhantes no que tange a sua forma como, grande investimento 

de marketing, efeitos especiais, enredo de fácil entendimento, personagens 

conhecidos hollywoodianos ou atores no caso de filmes brasileiros de novela 

globais e que geralmente exibem uma beleza física como forma de atração. É o 

que afirma a produtora cultura Mônica Cerqueira, para ela “uma grande produção 

tem que ser assistida por um grande número de pessoas, pois, o investimento é 

alto e se caso isso não aconteça sua reprodutibilidade será inviável” (OLIVOTTO, 

2004). Este tipo de filme geralmente é mais procurado pelo público que busca 

diversão e não para aqueles que unem diversão com formação cultural.  
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FIGURA 22: Pessoas na fila de entrada do cinema no Shopping Cidade 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Este tipo de lazer tem sido um valioso produto que impulsiona a chamada 

indústria cultural do entretenimento de Hollywood. O lazer concebido como 

mercadoria é revestido da capacidade de vender sonhos de diversão. (WERNECK, 

2000)   

Podemos perceber um certo estilo de vida na maioria de pessoas que 

freqüentam o Shopping Cidade. Eles procuram o espaço pelo fácil acesso, e o 

cinema é um meio por excelência de lazer. Gostam do lugar pelo fato dele ser um 

espaço popular. Assim, o estilo de vida pode ser definido nas ações das pessoas 

na vida cotidiana, e pelos espaços em que elas praticam estas ações, pois são 

neles que são revelados os gostos. Nesse sentido, as atitudes e os fatores que 

colaboram para estas ações formam um conjunto de elementos que contribuem 

para que percebemos em cada grupo ou indivíduo um estilo de vida. 

(DUMAZEDIER, 1973) 

Para os usuários, o Shopping Cidade além de ser um lugar de fácil acesso, 

oferece vários outros tipos de lazer como lanchonetes, cafés e chopperias, ou seja, 

toda a estrutura de um shopping, como segurança e estacionamento. De uma 

forma geral, seus usuários utilizam esses serviços, mas eles ficam pouco tempo 

nesses lugares. Eles acabam freqüentando esses lugares somente enquanto 

esperam o início da sessão. O cinema é um programa caro, assim, assistir o filme e 

consumir produtos oferecidos pelo shopping exige um gasto que seria inviável para 

grupos populares.  

 Nas últimas sessões os usuários ficam menos nos espaços de 

sociabilidades oferecidos, assim as pessoas já chegam no horário próximo ao início 

da sessão e depois de assistirem o filme vão embora. Durante à tarde, por ter 

muitos estudantes, os espaços oferecidos pelo cinema como os sofás e cadeiras 

ficam mais cheios. Eles utilizam os espaço por mais tempo em relação aos outros 
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usuários, seja para namoro ou bate papo entre os amigos.   

 

É um bom lugar para encontrar os amigos e lanchar. Tem tudo o que eu 
gosto, saímos do cinema e tem um lugar confortável para assentar e 
conversar enquanto lanchamos. Comer, conversar, além de fazer 
compras. (Estudante do ensino médio, 2004)  

 

 Esses espaços também são utilizados por pessoas que não freqüentam as 

salas de exibição, são trabalhadores do próprio shopping ou que trabalham em 

lugares próximos dele ou estudantes que passam o tempo com o bate papo com os 

amigos ou namorados. 

A maioria dos entrevistados declarou ir mais de uma vez por mês ao cinema, 

sendo assim um público assíduo do local. Outro dado importante é que boa parte 

declarou que freqüenta apenas as salas de cinema do Shopping Cidade, e a 

parcela menor de usuários que freqüenta outros cinemas declara apenas ir aos 

cines de shopping centers. 

Portanto, apesar de um dos motivos dos freqüentadores preferirem estes 

cinemas é o tipo de programação mais comercial, ou seja, de grande sucesso, 

percebe-se nas entrevistas que não só os filmes em cartaz fazem os indivíduos 

procurarem este espaço. Fatores com a localização e a oferta de outras 

possibilidades de entretenimento e o fato de identificarem com o local, ou seja, um 

espaço mais popular. 

 
FIGURA 23: Interações na entrada das salas de cinema do Shopping Cidade  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

De modo geral, os freqüentadores têm um gosto variado, apreciam todos os 

gêneros. Os filmes mais comerciais como os norte-americanos ou os nacionais com 

maior visibilidade na mídia são os preferidos para quem freqüenta estes cinemas, 

fora isso, não há um gênero específico que motiva a freqüência desse espaço. 

Turmas de adolescentes, na maioria, e pessoas de outras idades freqüentam as 

salas do Shopping Cidade, onde também há encontros casuais, mas já esperados, 
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com vizinhos, colegas de escola e de Shopping. 

A maior parte dos entrevistados possui algum tipo de desconto como a 

carteira de estudante. Mas, apesar do desconto, os usuários preferem os dias em 

que os ingressos são mais baratos. Depois dos dias de descontos, o finais de 

semana é o período mais freqüentado. Entre sexta feira e domingo, apesar de ser 

os dias em que os ingressos são mais caros, há uma grande freqüência, pois são 

dias em que as pessoas têm maior disponibilidade de tempo. Também, pelo fato de 

que as estréias acontecem sempre na sexta feira. 

 
FIGURA 24: Interações na entrada das salas de cinema do Shopping Cidade  
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Percebemos assim, através das entrevistas que a escolha das salas de 

cinema do Shopping Cidade não é feita de forma aleatória, mas de acordo com as 

necessidades práticas do espectador e pela sua identidade com  o espaço. 

 Todas as salas são freqüentadas pelo mesmo perfil de público e, não 

havendo diferenças na programação, mantém-se sempre o mesmo tipo de usuário. 

Durante a exibição do filme são intensas as conversas, o que parece não 

incomodar as pessoas a ponto de haver reclamação. O fato da programação do 

Shopping Cidade ser mais comercial parece induzir uma resposta do público. Ao 

término do filme as pessoas vão logo se retirando, não há uma preocupação em se 

informar mais a respeito do filme como nome de diretores, cenários ou local de 

filmagem. 

 

 
FIGURA 25: Pessoas saindo das salas de cinema do Shopping Cidade 
Fonte: Foto de Maurílio José Amaral Assis 
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Nas sessões noturnas percebe-se um número maior de pessoas que vão 

assistir os filmes. Nesses horários, parte do público do cinema se mistura com 

outras pessoas que estão no espaço para usufruírem das cafeteiras, das 

chopperias, lojas de CDS, livraria e outros serviços que estão no mesmo andar das 

salas de exibição. Alguns usuários ficam em outros andares do shopping e apenas 

deslocam-se para as salas pouco tempo antes do início da sessão. Já nas sessões 

da tarde, é mais fácil identificar o público do cinema, pois é o período em que o 

shopping é menos freqüentado pelas pessoas que usufruem os outros serviços. 

Isso ocorre também aos sábados e domingos, dias em que o shopping perde o 

público que trabalha próximo ao centro. Em dias de estréia, sextas feiras, ou 

quando o filme é de grande sucesso há uma imensa fila. Por isso, as pessoas se 

deslocam diretamente para as filas. No espaço destinado às pessoas que vão 

assistir aos filmes ficam cheios apenas em momentos antes do início de cada 

sessão, já durante a noite quando há uma maior demanda estes lugares são mais 

utilizados.  

 
FIGURA 26: Interações na entrada das salas de cinema no Shopping Cidade 
Fonte: Foto de  Maurílio José Amaral Assis 

 

 

Dessa forma, apropriação não segue um padrão ela é diversa. Portanto, 

sendo bem variado, os cinemas do Shopping Cidade são o reflexo do Centro, ou 

seja, possuem um público diversificado e que apropria o espaço de maneira 

diversa. 

 

 

3.5 O cinema como um espaço de Arte 

 

 

O cinema como um espaço de arte nasce da idéia de criar um lugar 
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direcionado para um público com maior poder aquisitivo e com gosto considerado 

sofisticado e exigente. Um espaço que valoriza o cinema como fato artístico e que 

possibilita o espectador consumir um produto cultural do qual ele se identifica. 

(GONZAGA, 1996)  

Segundo Alice Gonzaga (1996), o termo “arte” surge dos movimentos 

cineclubistas, pois estes criaram espaços para que cinéfilos discutisse o cinema 

como arte. Esse termo passa a idéia que o filme, como uma obra de arte, leva uma 

proposta política, social, estética, e não apenas o entretenimento.  

Contudo, ainda que individualmente efêmeras, considera-se que essas 
iniciativas tiveram peso não negligenciável como instância exibidora e 
participaram da construção da idéia do cinema como arte, isolando e 
divulgando um determinado conjunto mutável de filmes como sendo 
referências obrigatórias para a cultura cinematográfica dos espectadores 
mais interessados. Ou seja, interferiram momentânea e posteriormente na 
natureza do consumo fílmico de um certo público. (GONZAGA, 1996, p. 
222) 

 

Posteriormente, algumas salas de exibição vão adotar o termo e passam a 

associar o conceito de cinema de arte à sua programação. Como estes cinemas 

possuíam uma estrutura comercial, o que não acontecia com os cineclubes, eles 

passaram a exibir os filmes considerados de arte. Estas salas ao se especializarem 

neste tipo de programação aproveitaram o público dos cineclubes. Este público 

mais especializado passa a ter um espaço de exibição no circuito comercial, 

podendo ter acesso aos filmes que só eram exibidos nos cineclubes. Estes cinemas 

pelo fato de terem uma estrutura comercial tinham condições de fornecer aos 

usuários um espaço mais confortável do que os cineclubes. Alguns cinemas de arte 

surgiram do próprio movimento cineclubista. Ocuparam seus antigos espaços e 

passaram adotar uma postura de uma empresa disposta sobreviver no competitivo 

mercado dos cinemas. (GONZAGA,1996)  

É importante ressaltar que estas salas conviveram em harmonia com os 

cineclubes. Não havia competição de público, as pessoas freqüentavam tanto o 

cineclube como as salas de cinema de arte. O que aconteceu foi que os cineclubes, 

por não terem uma estrutura mais comercial, não conseguiram sobreviver. Eles 

tinham menores condições de fornecer ao público uma variedade de filmes. Os 

espaços eram precários e dependiam muitas vezes de recursos dos próprios 

cinéfilos para manter as salas. (GONZAGA, 1996) 

“Sem intenção comercial, esses espaços eram freqüentados por cinéfilos 
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convictos, que não ligavam a mínima para a péssima qualidade do som ou da sala”. 

(ESTADO de Minas, 1995, p. 6) 

A estratégia das salas, consistia em exibir os filmes os chamados de arte 

que não eram exibidos no circuito cinematográfico. Com o tempo, estas salas 

passaram a atrair os antigos freqüentadores dos cineclubes, também o dos festivais 

de cinema, formando assim, o seu público. A intenção dos proprietários desses 

espaços era estimular o público a ser conhecer e trocar informações culturais. A 

percepção era de que o lazer não favorecia apenas o descanso da mente, 

proporcionando, além de diversão, uma informação cultural qualificada. 

(GONZAGA, 1996) 

Consideramos o termo cinema de arte similar ao de cinema alternativo, pois 

só é considerado filme de arte se for diferente da programação do circuito 

tradicional, ou seja, o chamado cinema de massa. Um conceito só é criado em 

oposição ao outro. De acordo, com Bourdieu, (1996) só se cria valor a um termo 

quando se desvaloriza o seu oposto. Assim, um não existe sem o outro, só há 

cinema de massa, se há cinema de arte ou alternativo.  

 Já o termo cinema não comercial, é por nós considerado um conceito 

indevido, pois um filme de arte é também comercial, e muitos até bem aceitos pelo 

mercado. A diferença é a intenção com que o filme é feito, pois um filme do circuito 

tradicional segue uma produção, ou uma fórmula única, são feitos para terem 

grande público. Os filmes são semelhantes no que tange a sua forma como, grande 

investimento de marketing, efeitos especiais, enredo de fácil entendimento, 

personagens conhecidos de Hollywood e que geralmente exibem uma beleza física 

como forma de atração. (OLIVOTTO, 2004) Devido ao grande investimento, e a 

procura do lucro, os produtores procuram seguir essas diretrizes para a aceitação 

em grande escala do filme. Seguem um conceito em geral comum, pois, não são 

feitos com a intenção de provocar reflexão, mas sim, o entretenimento. Por isso, em 

geral, são procurados por pessoas que buscam mais o lazer e o entretenimento. 

Não queremos dizer que um filme de grande produção não pode ter a intenção de 

provocar uma reflexão, mas não é a regra.  

Em Belo Horizonte, os cineclubes vivenciaram sua fase mais intensa no 

início da década de 1950. Nestes espaços, se exibiam clássicos do cinema e 

produções alternativas desconhecidas do grande público. Os filmes eram assistidos 
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não como entretenimento, mas como veículo que propiciava discussões e reflexões 

sobre realidade social e política da época. 

Nestas salas, o público entrava em contado como o cinema de arte europeu 

e nacional, este especialmente o Cinema Novo, que tinha em Glauber Rocha o seu 

maior expoente. Com o tempo, as salas de cinema de arte criam um público fiel, 

que acompanhava os lançamentos dos filmes europeus. O usuário destes espaços, 

mais especializados, identificam os filmes pelos diretores preferidos. Os filmes de 

cineastas como Antonioni, Truffaut e Felini, servem de parâmetros estéticos para 

identificar se um filme é de arte ou não. (ALMEIDA,1999)  

Nesse período é fundado em Belo Horizonte o Centro de Estudos 

Cinematográficos (CEC), em 1951, e também no mesmo ano o Cine-Clube Belo 

Horizonte (CCBH). O CEC se orientava pelo ecletismo de seus membros tanto na 

formação quanto nas idéias políticas. Já o CCBH, de orientação católica 

influenciado pela renovação de João XXIII, através das discussões dos filmes, 

preparava os católicos para propor uma ação política. Em 1962, é criada a Escola 

Superior de Cinema que produzia filmes influenciados pela cinematografia de arte 

da época como o Cinema Vérité e a Novelle Vague dos franceses, pelo Direct 

Cinema americano e pelo Cinema Novo. (BRAGA, 1995). 

O sucesso dos cineclubes acabou induzindo o surgimento de salas de 

exibição especializadas em cinema de arte. A Imprensa Oficial instala 

equipamentos de cinema e seu teatro para exibir filme de arte. Na galeria do 

edifício San Remo, na Rua da Bahia, é inaugurado em 18 de outubro de 1968 a 

sala Cinema Novo. Outros cinemas como o Cine Pathé passam a exibir esse tipo 

de programação.  

O Cine Pathé é primeiro grande espaço exibidor de filmes considerados de 

arte em Belo Horizonte. Na década de 1960, sob a influência dos movimentos do 

cineclubismo na cidade ele passa a exibir filmes considerados de arte, inaugurando 

assim a sua marca registrada. O Cidadão Kane, de Orson Wells, deu início a essa 

nova identidade do Pathé. Este cinema passa ser uma grande referência do público 

que procura este tipo de filme em Belo Horizonte. Outro grande cinema de rua que 

exibia filmes de arte era o Roxy, pois o empresário Antônio Luciano, nesse período 

percebe o nicho de público nesse setor. (OLIVOTTO, 2004) 

Em 1967, seguindo os passos de apresentações de filmes mais críticos, o 
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Pathé, foi o primeiro cinema em Belo Horizonte a apresentar um festival de filmes 

brasileiros considerados de arte. Entre eles “Vidas Secas” de Nelson Pereira dos 

Santos e “Terra em Transe” de Glauber Rocha. 

 Apesar dos cineclubes estarem localizados em pequenas salas e a maioria 

funcionar por um período curto, eles deixaram um legado importante, que foi formar 

um público de cinema de arte. A maior influência dos cineclubes em Belo Horizonte 

é a Sala Humberto Mauro, inaugurada em 1978.  

 

A maioria dos cinemas considerados de arte, que ainda estão abertos na 

cidade, foram inaugurados no final da década de 1980 e durante os anos 90. Nesse 

período é inaugurado, em 1988, o Savassi Cineclube, na Rua Levindo Lopes, no 

bairro dos Funcionários. Este cinema inaugura a exibição de filmes considerados 

de arte em Belo Horizonte, mas com uma estrutura mais empresarial do que a Sala 

Humberto Mauro. Um dos motivos de se criar um espaço alternativo ao circuito 

tradicional foi o grande sucesso de público da Sala Humberto Mauro. Em 1992 é 

inaugurado a Usina Banco Nacional de Cinema em dois antigos galpões da década 

de 1930 que se transformaram em duas salas de cinema, um bar e um movie-shop. 

(BRAGA, 1995) Posteriormente o Usina Banco Nacional de Cinema, amplia o 

número de salas para quatro. 

Portanto, os cinemas de arte em Belo Horizonte, atualmente mantém uma 

programação de filmes alternativos e oferecem ao público uma opção que 

dificilmente seria exibida no circuito tradicional, por  isso a sua aceitação foi 

imediata. (BRAGA, 1995)  

Outro fator inovador em Belo Horizonte, o que na época já era uma tendência 

dos cinemas considerados alternativos no Brasil, foi ter um patrocínio de um banco. 

Em contrapartida, o banco além de lucrar com isenção de imposto, tem o marketing 

de ter a sua instituição ligada a uma área cultural. Posteriormente, todo o cinema 

alternativo em Belo Horizonte irá contar com uma parceria de um banco. O banco 

que fez a parceria com estes cinemas foi o Banco Nacional, posteriormente com a 

sua privatização, ele passa a chamar-se Unibanco.  

Há uma relação dos cinemas de arte com os antigos cineclubes, mas as salas 

atualmente que exibem uma programação alternativa se adequaram ao mercado 

para conseguirem sobreviver. A produtora cultural, abaixo, fala sobre as diferenças. 
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“O cinema mudou é mais uma atividade empresarial, embora tenha uma 

marca cultural e um desejo de ter uma programação mais alternativa, que não seja 

o óbvio, o que todo mundo está vendo, o pasteurizado [...]” (Empresária e produtora 

cultural, 2004)   

Portanto, apesar dos cinemas considerados de arte terem uma programação 

alternativa ao circuito tradicional eles exibem filmes que são distribuídos por 

grandes empresas e que têm um alcance no mercado mundial, apesar de não ser 

hollywoodianos. São principalmente filmes europeus ou norte-americanos 

independentes.  Os filmes mais radicais que os antigos cineclubes exibiam, ou seja, 

filmes que teriam uma maior dificuldade aceitação permanecem menos tempo  em 

cartaz. Os cineclubes podiam manter o filme independente do público. Muitos filmes 

alternativos passaram a ser aceitos pelas grandes distribuidoras pelo fato de ter um 

bom nicho de público. A regra é o mercado, assim, se o filme não tiver uma boa 

aceitação ele logo sai de cartaz, diferente dos cineclubes pois as pessoas tinham 

uma relação diletante com o cinema, não havia uma preocupação comercial. Dessa 

forma, como explica a empresária e produtora cultural, os cinemas de arte têm uma 

relação comercial com de exibição parecida com o circuito tradicional. 

 

O mercado funciona assim: como o filme foi durante o fim de semana, 
sexta, sábado e domingo, qual foi o desempenho dele. Dependendo ele 
vai sair na próxima sexta ou não; é um jogo os filmes ficam de acordo com 
o público. As salas comerciais têm uma média, uma  taxa de ocupação 
que é onde ela sobrevive e pagam as despesas. Se o filme não cobre essa 
taxa de ocupação ele não entra em cartaz na próxima semana. Os filmes 
entram em cartaz na sexta e saem na sexta. (Empresária e produtora 
cultural, 2004) 

 

 O Espaço Unibanco Belas Artes, inaugurado também em 1992, surge com 

três salas de exibição. Uma estrutura mais ampla em um espaço que aglutina uma 

livraria, uma pequena galeria de arte, um café-bar e loja de vídeo e cds. Um 

empreendimento inovador, pois um espaço de cinema de arte, mas nos moldes dos 

multiplex dos shopping centers. O grupo proprietário desse cinema se une ao grupo 

do Savassi Cine Clube e posteriormente se separam. Em 1995, a rede do Espaço 

Unibanco Belas inaugura no Ponteio Lar Shopping duas salas Artes e 

posteriormente mais duas salas no Shopping Jardim. Dessa forma, o grupo do 

Espaço Unibanco Belas Artes inova ao exibir filmes de arte em shopping centers.  

Em 1995 é inaugurado o Cine imaginário Banco Nacional, um lugar que reúne 
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cinema, vídeo, galeria de arte, palco, pista de dança, bar e restaurante, mas que 

não durou muito tempo. (BRAGA, 1995) Já 1997 é inaugurado o cine La Bocca com 

duas salas de exibição de filmes alternativos. Este cinema foi fechado em 2004 e 

nos seus últimos anos não passava mais os filmes alternativos. 

 

 

 

3.6 As salas de cinemas: lazer, cultura e identidad e 

 

 

O ato de ir ao cinema pode ser uma ação corriqueira, uma quebra de rotina. 

É um momento de lazer e também de possibilidade de uma formação cultural. 

Quem entra em qualquer sala de exibição o faz em função de um determinado 

“gosto” cinematográfico que envolve a apreciação deste ou daquele gênero 

veiculado nas telas.  

Através do namoro e da paquera, das conversas no café/bar e nas filas ou 

do olhar atento na tela que se constrói a sociabilidade. Não só o filme, mas também 

o cinema é um local selecionado pelos freqüentadores, assim, ao analisarmos as 

salas de cinema,  além de percebemos o gosto de filme dos usuários, também se 

percebe a relação que eles estabelecem com o espaço.  

A sociabilidade nas salas de exibição é uma invenção do início do século XX. 

No fim do século XIX, quando surge o cinema, o público ainda não sabia se 

comportar dentro de uma sala de projeção. As pessoas diante da tela do cinema, 

ao perceberem uma locomotiva ou algum objeto que parecia aproximar, recuavam 

apressadamente. Com a construção de salas permanentes, a partir do início dos 

anos XX, começa a se formar hábitos de percepção e o público passa a conseguir 

distinguir o real do imaginário. Além do senso de entender a ficção, as pessoas 

criaram uma relação mais confortável com a tela. Elas aprenderam assistir a um 

filme solitário em meio a uma ritualidade coletiva.  

Aos poucos surge uma sociabilidade de ir periodicamente às salas escuras, 

não se sentir incomodado dentro de um lugar com pouca luz e com pessoas 

estranhas, escolher a distância adequada da tela, desfrutar os filmes solitários ou 

acompanhados, criando assim uma intimidade com as salas de cinema. 
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(CLANCLINI, 1999) No espaço do cinema vai-se aumentando o tipo de 

apropriação. Com o tempo, as pessoas passam a namorar, conversar, utilizar a 

entrada do cinema como pontos de referência dentro da cidade. Surgem os 

vendedores ambulantes que aproveitam o aglomerado de pessoas para venderem 

diversos produtos. Dessa forma, o cinema como um lugar de lazer vai formando 

uma identidade em que indivíduos se sentem à vontade em integrar esse novo 

espaço à sua vida cotidiana.    

Na sala de cinema os indivíduos criaram diversos tipos de interações. Ela 

não é um lugar que determina a sociabilidade, mas permite que ela aconteça, pois 

a sociabilidade em seus vários aspectos possui igualmente uma dimensão espacial 

cuja importância não pode ser negligenciada (MAFFESOLI, 1984). As interações só 

são estruturadas ou adquirem “corpo” em um espaço determinado, pois o espaço 

cria condições do estar junto.  

 

 

3.7 Laços de identidade nos cinemas 

 

 

A identidade remete a uma vinculação social não necessariamente 

consciente e é baseada em oposições a outras identidades ou valores distintos. 

Exprime o resultado das diversas interações entre indivíduos e seus ambientes 

sociais. A identidade é uma construção social de um indivíduo ou um grupo, 

formada pelo conjunto de vínculos em um sistema social como, por exemplo, a 

vinculação a um grupo sexual, a uma classe de idade e até mesmo a uma nação. 

Nesse contexto, um indivíduo tem mais de uma identidade que lhe permite se 

localizar em um sistema social e ser localizado socialmente (CUCHE, 2002)  

A identidade não diz respeito unicamente aos indivíduos, mas também a 

grupos. Ela é utilizada para que os indivíduos corresponderem dentro de seus 

vínculos sociais. A identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão. Ela 

serve para a auto identificação interna de um grupo, mas é também o que o 

distingue do outro grupo. Nessa perspectiva, a identidade cultural aparece como 

uma modalidade de categorização da distinção “nós e eles”, baseadas na 

diferenças culturais.  
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Os freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes e os das salas de 

exibição do Shopping Cidade podem ser classificados em grupos com identidades 

distintas. Eles próprios se diferenciam, mas é o público do Espaço Unibanco Belas 

Artes que tem a maior preocupação em se diferenciar do freqüentador dos cinemas 

de shopping, caracterizando-os como consumidores da cultura de massa, ou seja, 

um grupo com valores inferiores. Percebemos que apesar dos freqüentadores do 

Espaço Unibanco Belas Arte terem maior consciência de sua identidade, os 

freqüentadores do Shopping Cidade também se percebem como indivíduos que 

compartilham de determinados comportamentos. Gostam do mesmo tipo de filme, 

freqüentam o lugar devido à facilidade de acesso, são de regiões mais populares 

da cidade e assistem aos filmes como um passa-tempo.  

Não entendemos identidade como uma herança biológica, mas como uma 

construção social ligada à socialização do indivíduo ou do grupo. Por isso, ela não 

é estável e definitiva, pois os indivíduos têm várias identidades e podem também 

anular umas é adquirir outras. Por exemplo, uma pessoa que freqüenta um cinema 

de shopping pode algum dia passar a gostar de cinemas que exibem filmes 

considerados de arte. Isso vai depender de como ele construirá seu processo de 

socialização.   

Se a identidade não é biológica, ela também não é totalmente subjetiva, pois 

a construção da identidade se faz no interior de contextos sociais que influenciam a 

posição dos grupos e por isso mesmo orientam suas escolhas. As interações 

sociais são fatores importantes; são nelas que os grupos incorporam e escolhem 

valores que passam a identificá-los. 

 

Para definir a identidade de um grupo, o importante não é inventariar seus 
traços culturais distintos, mas localizar aqueles que são utilizados pelos 
membros do grupo para afirmar e manter uma distinção cultural. Uma 
cultura particular não produz por si só uma identidade diferenciada: esta 
identidade resulta unicamente das interações entre os grupos e dos 
procedimentos de diferenciação que eles utilizam em suas relações 
(CUCHE, 2002, p. 182).  

 

Nem todos os grupos têm o mesmo “poder de identificação”, pois este 

depende da posição em que o grupo ou o indivíduo se encontra na estratificação 

social. Para Bourdieu (1987), somente os que dispõem de autoridade legítima, ou 

seja, autoridades reconhecidas socialmente podem impor suas próprias definições 

de si mesmos e aos outros. É o que percebemos com os freqüentadores do Espaço 
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Unibanco Belas Artes, pois estes se identificam como um público de arte e ao 

mesmo tempo identificam o público dos cines de shopping como de massa. Já os 

usuários do Shopping Cidade fazem menção aos indivíduos que freqüentam outros 

shopping centers, mas não aos cinemas considerados de arte.  Parecem 

desconhecer esse tipo de público e o tipo de espaço que os admiradores do cinema 

de arte freqüentam.  

 

As identidades funcionam como um sistema de classificação que fixam as 

respectivas posições de cada grupo ou indivíduo. A autoridade legítima é que tem o 

poder simbólico de fazer reconhecer e fundamentar as classificações de 

representação da realidade social. Ela tem os seus próprios princípios de divisão 

social. Por isso que, para Bourdieu (1983), existe uma relação de dominação, pois 

o grupo dominante classifica negativamente outras identidades fora de sua 

importância social.  

Para Cuche (2002), não cabe ao cientista social definir ou atribuir uma 

identidade a um grupo ou indivíduo, pois estes têm identidades diversas, mas ele 

deve explicar as relações sociais que envolvem os processos de incorporação das 

identidades. 

  

Compreendida deste modo, como um motivo de lutas, a identidade parece 
problemática. Não se pode então esperar das ciências sociais uma 
definição justa e irrefutável de tal ou tal identidade cultural. Não é a 
sociologia ou a antropologia, nem a história ou outra disciplina que deverá 
dizer qual seria a definição exata da identidade bretã ou da identidade 
Kabyla, por exemplo. Não é a sociologia que deve se pronunciar sobre o 
caráter autêntico ou abusivo de tal identidade particular (em nome de que 
princípio ela faria isto?). Não é o cientista que deve fazer “controles de 
identidade”. O papel do cientista é outro: ele tem o dever de explicar os 
processos de identidade sem julgá-los. Ele deve elucidar as lógicas sociais 
que levam os indivíduos e os grupos a identificar, a categorizar, a 
classificar e a fazê-lo de uma certa maneira ao invés de outra. (CUCHE, 
2002, p.187-188). 
  

Por isso, não fixamos identidades em nenhum dos grupos, do Espaço 

Unibanco Belas Artes e das salas de cinema do Shopping Cidade, mas 

demonstramos como esses grupos se auto-identificam. Entendemos que a 

identidade resulta de uma construção social, ela faz parte da complexidade do 

mundo social. Reduzir cada identidade cultural a uma definição simples, “pura”; 

seria não levar em conta a heterogeneidade dos indivíduos ou do grupo social. 
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Nenhum grupo ou indivíduo está fechado a priori em uma identidade 

unidimensional. De fato, cada grupo ou indivíduo integra uma pluralidade de 

referências de identificação que estão ligadas a suas histórias sociais. Cada 

indivíduo, de forma variável, tem consciência de ter uma identidade, de acordo com 

as dimensões do grupo ao qual ele faz referência em tal situação relacional. Dessa 

forma o nosso estudo preocupa-se em mapear as identidades que são estruturadas 

em lugares específicos, ou seja, Espaço Unibanco Belas Artes e Shopping Cidade.  

Ainda segundo Cuche (2002), para podermos perceber a flexibilidade das 

identidades, temos que observar as estratégias de identidade. Assim, a identidade 

pode ser entendida como um recurso dos indivíduos para atingir um objetivo. Aqui 

entendemos esse objetivo como uma forma utilizada pelos freqüentadores para não 

se sentirem constrangidos no espaço em que interagem. De maneira geral, o 

conceito de estratégia pode explicar as variações das identidades que se 

constroem, se desconstroem e se reconstroem, segundo as situações. Para poder 

usufruir dessa estratégia o Indivíduo tem que possuir os hábitos para a situação em 

que ele pretende se inserir.  

Outro conceito utilizado por Cuche (2002) é a noção de “fronteira” de 

identidade. Ela é a definição de um espaço e identidade entre “eles e nós” 

estabelecendo, portanto uma fronteira. Mas precisamente, a fronteira estabelecida 

resulta de um compromisso entre o que o grupo pretende marcar e o que os outros 

querem lhe designar. Trata-se, evidentemente, de uma fronteira social, simbólica. 

Ela pode, em certos casos, ter compensações territoriais, pois o grupo que cria uma 

fronteira é reconhecido pelos componentes do grupo e por outros como um grupo 

distinto. A compensação territorial é simbólica, pois na prática a fronteira surge 

quando o grupo se reúne, assim os seus traços culturais marcam ou delimitam uma 

identidade específica.  

Podemos demarcar uma fronteira maior entre os freqüentadores do Espaço 

Unibanco Belas Arte e os cinemas do Shopping Cidade: os primeiros não 

freqüentam o espaço dos segundos e vice-versa. Mas, dentro desses espaços 

existem outras fronteiras simbólicas, como o fato de adolescentes que freqüentam 

o Espaço Unibanco Belas Artes assistirem a filmes mais comerciais, em salas 

diferentes dos mais velhos e o fato dos idosos, tanto do Shopping Cidade quanto 

do Espaço Unibanco Belas Artes se relacionarem entre eles formando grupos. O 
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que acontece também com o grupo acima dos  trinta.  

Alguns grupos têm maior poder de mobilidade. Alguns jovens freqüentam 

também as salas que exibem filmes de arte junto com os idosos e o grupo acima de 

30. Já nas salas de cinema do Shopping Cidade, há uma mistura maior entre os 

grupos, pois o espaço capta a heterogeneidade do Centro de Belo Horizonte.  

O interessante do conceito de estratégia de identidade é poder perceber 

como grupos muito próximos culturalmente podem se considerar estranhos uns em 

relação aos outros e até hostis, opondo-se sobre eles um elemento isolado dos 

conjuntos culturais. Na sociabilidade das salas de cinema estudadas, percebemos 

que indivíduos, mesmo que próximos culturalmente, se sentem mais à vontade com 

certos grupos no qual se consideram mais pertencentes. Nas salas do Shopping 

Cidade, vários idosos e pessoas acima dos 30 anos dizem não irem ao cinema na 

parte da tarde. Eles não se sentem à vontade em um horário que é mais 

freqüentado pelos mais jovens, reclamam do barulho dentro do cinema e alguns até 

do namoro mais explícito dos adolescentes.  Também percebemos que os acima 

de 30 procuram evitar filmes e horários em que há uma procura maior pelos 

adolescentes.   

No Espaço Unibanco Belas Arte é mais visível à distinção entre grupos: os 

acima dos trinta, os idosos e os estudantes da UFMG. Os estudantes freqüentam 

mais as salas dos filmes mais comerciais, e reúnem-se em grupos de sua idade. Já 

os idosos também reúnem-se em grupos e assistem a filmes de arte. Os idosos e 

os mais jovens freqüentam o cinema em sua maioria na parte da tarde. Os acima 

dos trinta anos freqüentam mais à noite e aproximam-se de pessoas de sua faixa 

de idade e assistem a filmes de arte.  

Percebemos que as pessoas ao irem ao cinema selecionam não só o tipo de 

filme, mas a região, o público, o ambiente do espaço que vai freqüentar e o preço 

do ingresso que depende do dia da semana que freqüenta. O cineplex é uma 

estrutura de exibição na qual se percebe a fragmentação do público, pois são 

várias salas o que possibilita a exibição de diferentes tipos de filmes. Os donos de 

cinema distribuem os filmes, levando em conta essas diferenças. Eles sabem que 

no mesmo horário recebem público com gostos distintos, apesar da existência de 

maior ou menor proporção de um grupo em horários e dias da semana. Na 

entrevista dada ao jornal O Tempo o diretor do Espaço Unibanco Belas Artes 
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explica a sua estratégia de exibição para contemplar os vários gostos. 

 

Queremos oferecer ao espectador habitual de produções hollywoodianas 
filmes europeus que estejam ao alcance do seu entendimento e às 
pessoas acostumadas a filmes de arte produções hollywoodianas de 
qualidade. (OLIVETTO, 2003, p. 2) 

 

O empresário quer manter a identidade do Espaço Unibanco Belas Artes, 

que é oferecer filmes considerados pelos freqüentadores de boa qualidade os de 

Arte. Mas, há a necessidade de corresponder a uma demanda daqueles que 

gostam de filmes hollywoodianos. O que percebemos nas salas de cinema do 

Shopping Cidade e do Espaço Unibanco Belas Artes é que estes espaços recebem 

público fragmentados e de gostos variáveis. Apesar disso, os dois espaços mantêm 

as suas identidades que é um exibir filmes hollywoodianos e o outro de arte, pois 

existe uma distinção e separação de identidade maior de público entre os dois 

espaços.  

 

 

3. 8 O perfil dos cinemas atuais: a identidade e o consumo 

 

 

O consumo, principalmente o cultural, é um dado social, pois o 

comportamento dos consumidores não é irracional. Mas, ao contrário, mostra como 

que os indivíduos relacionam com o mercado e as táticas publicitárias. O tipo de 

consumo que as pessoas praticam no tecido urbano serve para indicar 

comportamentos, gostos, ou seja, características que mostram como são feitos os 

vários tipos de inserção dos indivíduos no meio social. Quando selecionamos e nos 

apropriamos de um bem material ou simbólico, definimos o que consideramos 

valioso, bem como os modos com que nos integramos e nos distinguimos na 

sociedade. (CLANCLINI, 1999) Ao entrar em uma sala de cinema, as pessoas 

selecionam a região que querem freqüentar, o tipo de pessoa que esperam 

encontrar e os filmes que vão assistir. Através dessa seleção elas acabam 

revelando os seus gostos e seus padrões de interação.  

 

A aproximação da cidadania, da comunicação de massa e do consumo 
tem, entre outros fins, de reconhecer estes novos cenários de constituição 
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do público e mostrar que para se viver em sociedade democrática é 
indispensável admitir que o mercado de opiniões cidadãs inclui tanta 
variedade e dissonância quando o mercado da moda, do entretenimento. 
Lembrar que nós cidadãos também somos consumidores leva a descobrir 
na diversificação dos gostos uma das bases estéticas que justificam a 
concepção democrática da cidadania. (CLANCLINI, 1999, p. 58) 
 

Segundo Clanclini (1999), as identidades na sociedade atual se estruturam 

menos pela lógica do Estado-nação do que pela do mercado. Os indivíduos criam 

laços através de interações próximas, operam mediante a produção industrial de 

cultura, a comunicação entre eles se dá pelo consumo diferenciado e segmentado 

dos bens que se instala na cidade. O indivíduo atual é mais habitante da cidade do 

que da nação e é nesse espaço que ele se sente enraizado em sua cultura local. É 

na aquisição de certos bens culturais ou não que o indivíduo demonstra de que 

forma ele insere no tecido social, qual grupo ou grupos que ele aproxima ou se 

distancia, como ele estabelece laços de identidades.  

Clanclini, não tem uma visão pessimista em relação ao consumo, apenas 

com o tipo de aquisição que as pessoas fazem na vida cotidiana.  Desse modo, 

para ele a identidade se relaciona cada vez menos a entidades macrossociais tais 

como nação ou classe, dirigindo-se, em trocas sociais com grupos religiosos, 

conglomerados esportivos e círculos de consumidores. 

 Um traço comum a essas identidades é que elas se organizam mais em 

torno de consumos simbólicos do que em relação a processos produtivos. Só em 

caso de extrema necessidade ressurgem solidariedades econômicas: greves, 

ondas populares ou cooperação em situações de catástrofe. As sociedades civis 

aparecem cada vez menos como comunidades nacionais, entendidas como 

unidades territoriais, lingüísticas e políticas; manifestam-se principalmente como em 

consumidores, ou melhor, como conjunto de pessoas que compartilham gosto em 

relação a certos bens como gastronômicos, musicais, livros, cinemas e desportivos, 

os quais lhe oferecem identidades comuns. Ainda de acordo com Clanclini (1999), 

essa identidade atominzada ou fragmentada se estabelece através do consumo, 

por isso, este serve para pensar. Identificando qual é o espaço em que essas 

pessoas consomem, o que elas consomem, como se deslocam e o que elas fazem 

além de consumirem podemos encontrar traços das identidades contemporânea. 

O consumo distingue os indivíduos em uma determinada cidade. As pessoas 

consomem de tudo, alimentos, roupas, casas e espaços de entretenimento. Este 
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consumo se faz no período do tempo livre, por isso se pode perceber o grau de 

cidadania nas condições em que os indivíduos constroem o seu tempo livre.  

Perceber como é feita a construção social do tempo livre, aqui o cinema, seja na 

influência econômica, educacional, do gênero, da idade os modos peculiares de se 

reunir, ou seja, satisfazer suas necessidades das pessoas ou não são fatores 

relevantes para entender o meio social. Nesse aspecto, a teoria de Bourdieu 

aproxima de Clanclini, pois os dois procuram mapear o que os indivíduos fazem no 

seu cotidiano para estabelecerem categorias sociais.  

Os indivíduos consomem os bens culturais ou não em um local, por isso o 

espaço é um fator relevante, pois, um exemplo é que grupos populares 

desempenham e elaboram redes de interações no próprio bairro devido aos baixos 

rendimentos e o baixo poder de mobilidade. (CLANCLINI, 1999) 

 

 

3.8.1 Os indivíduos na sociedade do espetáculo 

 

 

O cinema, mesmo que no seu início era um espaço apenas de uma elite, foi 

destinado desde a sua origem a proporcionar um entretenimento para o maior 

número de pessoas pelo menor preço. No cinema, como outros lugares de lazer, as 

pessoas ficam na fila, pagam, sentam e, por um período de tempo determinado, 

são é expostas a emoções mirabolantes. Dentro de uma sala de exibição as luzes 

se apagam e a tela irradia uma hipnótica luz, isolando todos os sentidos e fazendo 

com que as pessoas entrem em um mundo virtual. O impacto psicológico da 

experiência é, no entanto, de tal forma gratificante, que muitos não resistem e 

voltam, fazendo desse ato um ritual obrigatório. Em conversas com as pessoas que 

freqüentam os cinemas estudados elas disseram esquecer do tempo, é como se 

eles, nesse momento, vivenciassem aquilo que as telas exibem. 

 Para Sevcenko (2001) que tem um olhar mais pessimista do consumo, na 

sociedade contemporânea as pessoas são aquilo que consomem. O potencial de 

atrair e cativar já não este mais concentrado nas qualidades humana da pessoa, 

mas na qualidade das mercadorias que ela ostenta.  

As novas formas de lazer que surgiram com o advento da eletricidade: como 
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o cinema e os parques de diversões em pouco tempo se disseminaram pelo 

mundo. Grandes fortunas se fizeram explorando esse anseio pelas “emoções 

baratas” entre as massas urbanas. Era o nascimento de um dos empreendimentos 

mais prósperos do século XX: a indústria do entretenimento. 

Segundo Sevcenko (2001) esse modelo de sociedade do entretenimento 

surge em 1897 com a  inauguração em Coney Island, conexa à cidade de Nova 

York, o Steeplechase Park. Criado por um especulador do mercado imobiliário, 

George Cornelius Tilyou, consolidando a idéia de associar num mesmo espaço 

ambiente todo um lote de diversões elétricas. Reúnem-se em um grande espaço de 

diversão vários cinemas, uma enorme montanha-russa, roda gigante e outros 

brinquedos para todas as idades.  

Em Coney Island o afluxo de público o lucro foi tão grande, que o 

empreendimento não parou mais de crescer. Em dez anos o parque de diversões 

se estendia por uma área de quase um quilômetro quadrado, tornando 

Steeplechase Park o maior centro de entretenimento do mundo. Era o precursor 

das Disneylândias, dos parques temáticos, das estâncias turísticas e os atuais 

complexos de cineplex, que mobilizam multidões e investimentos milionários, 

oferecendo sempre a mesma coisa em diferentes partes do mundo. 

O que esses tipos de empreendimentos fazem é alimentar uma devoção ao 

prazer, ao riso e a todas as formas de alegria. (MAFFESOLI, 1994) Nesses 

espaços as relações sociais são intensificadas por rituais que acentuam o presente, 

a riqueza de cada instante. A diversão ou entretenimento, que a indústria do 

espetáculo fornece, são porções rigorosamente quantificadas de fantasias, desejo e 

euforia. Essa indústria preenche ou se esforça para compensar o empobrecimento 

da vida social e cultural. Induz as pessoas para uma celebração permanente das 

mercadorias, saudadas como imagens, como novidades, como objetos eróticos, 

como espetáculo. A sociedade do espetáculo induz a população a ter suas 

atenções atraídas pelo visual. A vida cultural passa a ser redefinida como uma 

sucessão perene de entretenimentos. “O cotidiano torna-se um balbucio infantil, em 

suma, um povo vira platéia e seus negócios públicos um número de teatro de 

revista”. (SEVCENKO, 2001, p. 80)  
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3.8.2 As salas de cinemas, o público e o lazer na vida privada  

 

 

O público das salas de projeção caiu em relação às décadas passadas em 

todo mundo por um conjunto de causas complexas. Na França, onde em 1957 

foram vendidos 411 milhões de ingressos, em 1990 não houve mais que 121,1 

milhões de espectadores. Com a diminuição de público, os cinemas fecharam as 

suas portas na década de oitenta em mais ou menos 50%.  (CLANCLINI, 1999) 

No Brasil, o público cinematográfico manteve-se elevado até quase o final da 

década de 1970. Em 1975, o público de cinema no país alcançou sua maior 

dimensão com cerca de 275 milhões e 400 mil espectadores. Na década de 1980, 

as salas começam a perder público. Entre 1985 e 1986, reduziu-se para cerca de 

90 milhões o equivalente a apenas um terço do ápice alcançado na década 

anterior. Já no final da década de 1990, o público de cinema voltou a crescer, mas 

sem ainda alcançar a metade da década de maior público. (GALANO,1995) 

Ao final da década de 1980, começou a populariza-se o uso de fitas VHS, 

conforme se pode avaliar pela rápida disseminação de vídeo-locadoras nas 

grandes cidades. Nos anos 90, as instalações de sistemas de transmissão por 

satélite e por cabo colocaram o Brasil numa nova etapa nos meios de comunicação 

de massa, que fragmentou o público da televisão. É um período em que a televisão 

aberta diminui a qualidade em detrimento de uma transmissão que é privilégio de 

um público com maior poder de consumo. (GALANO,1995) 

As vídeo-locadoras passam a oferecerem uma maior oferta de filmes para o 

“grande público” e também para um público mais reduzido: os filmes cult ou de arte. 

A análise sobre o público cinematográfico no Brasil assinala a coincidência entre o 

agravamento da crise econômica no início da década passada, que para alguns é 

considerada a década perdida, e o aceleramento da diminuição do número de salas 

do circuito comercial de exibição. Atualmente, o público de baixa renda ainda vai ao 

cinema, mas assistem poucos filmes durante o ano e escolhem filmes norte-

americanos, geralmente os sucessos do ano, aqueles que contam com um maior 

recurso de marketing. (GALANO, 1995)   

A televisão, que interferiu na diminuição do público das salas de cinema, no 

Brasil, parece ter uma influência maior, pois o telespectador brasileiro é um dos que 
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mais assistem televisão no mundo. Em 2004, ele gastou em média 4 horas, 53 

minutos e 22 segundos vendo televisão aberta por dia. A média diária por domicílio 

foi de 8 horas, trinta minutos e 31 segundos.  

Segundo os dados do Ibope, nos últimos anos cresce o tempo em que as 

pessoas assistem televisão. As classes A e B são as que menos assistem 

televisão. Os mais pobres, classes D e E, assistem mais de 5 horas e 11 minutos 

por dia, isto é, consomem quase 40 minutos a mais de TV do que os mais ricos. 

(FOLHA de São Paulo, 2004, p.4) 

O que podemos perceber é que a queda no número de salas de exibição não 

implicou no desaparecimento dos cinemas, mas indicou que a televisão e o vídeo 

retiraram parte do público das salas. Segundo Clanclini (1999), apesar da crise das 

salas de cinema as pessoas passam a assistir mais filmes, pois assistem em casa 

na televisão ou no vídeo. O vídeo16 é atraente, sobretudo, porque o aluguel é mais 

barato e existe a possibilidade de várias pessoas assistirem o filme pagando 

apenas uma locação o que o torna ainda mais barato. Assistindo filmes em casa, as 

pessoas evitam alguns inconvenientes: insegurança urbana, filas, gastos 

complementares, como transporte, comidas e trânsito ruim. O vídeo possibilita 

ainda uma maior interação dos usuários com o filme, como congelar cenas ou 

assistir as mais interessantes. E, atualmente, com o DVD pode-se optar em assistir 

um filme legendado ou não.  

Já em uma sala de exibição o cinema é um estímulo para se sair de casa e 

usufruir da cidade. De certa forma, a sociedade atual converteu parte de uma 

sociabilidade que existia no tecido urbano em um recolhimento doméstico. Isso 

indica uma mudança na sociedade contemporânea que valoriza o lazer mais 

privado. O vídeo passou a ser, em menos de uma década, a principal forma de se 

ver filmes. Os cinéfilos que vão às salas também alugam fitas e as multidões que 

nunca se acostumaram a ir ao cinema vêem filmes que alugam nas vídeo-

locadoras e os que passam na televisão. O número de locadoras é bem maior do 

que os das salas de cinema, o que facilita o consumo. (CLANCLINI, 1999)  

É importante enfatizar que, apesar da televisão e do vídeo ter contribuído 

para a diminuição do público das salas de cinema, estas ainda continuam sendo 

uma sociabilidade atrativa para todas as idades e níveis sociais. As pesquisas 
                                                 
16 Ver anexo D 
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atuais sobre as salas de cinema no Brasil demonstram uma retomada de 

investimentos das empresas exibidoras. Atualmente, o número de salas vem 

crescendo no Brasil e a expectativa é que em 2005 o número de cinemas retorne 

aos patamares da década de 1980. Como podemos perceber pelo gráfico abaixo 

entre a década de 1980 e meados de 1990 registra-se a maior queda no número de 

salas, mas a partir de 2001 observa-se um crescimento nesse número. 

 

3.8.3 O Espaço Unibanco Belas Arte e o Shopping Cidade: espaços lúdicos da vida 

social 

 

 

Os menores gestos da vida cotidiana: aperitivo ao final da tarde, os rituais do 

vestuário, os passeios à noite na praça pública, as conversas de bar e os rumores 

do mercado, todos esses pequenos gestos que materializam a existência e que a 

inscrevem num lugar são, na verdade, fatores de sociabilidade, podendo-se mesmo 

dizer que, através de seu aspecto lúdico, produzem sua intensidade (MAFFESOLI, 

1985). 

Os indivíduos têm necessidades de sociabilidade diversas, sejam dos 

encontros fortuitos, culturais e de lazer. Mesmo que muitos lugares na cidade, 

como as salas de cinema, procurem estabelecer as relações no âmbito do 

consumo, as pessoas procuram apropriam-se dos espaços da melhor forma 

possível para suprir seus interesses. Elas freqüentam o ambiente em que o cinema 

propicia, assim aproveitam o lugar mesmo que não estejam consumindo. Elas se 

sociabilizam conversando, namorando, na espera do outro, onde a sala é um local 

para esse fim ou simplesmente “consomem o espaço” se contentando em olhar o 

aglomerado de pessoas. Muitas pessoas com quem conversei ou observei seus 

comportamentos, não entravam nas salas e nem consumiam produtos vendidos 

nos cinemas, mas ficavam com amigos ou namorados conversando por um longo 

tempo e aproveitando o ambiente e o acrescentado com as suas presenças. 

Algumas chegam mais cedo do início da sessão e outras ficam depois do filme 

aproveitando o ambiente que o cinema possibilita.   

Os cinemas, como outros locais que a priori não são construídos para 

propiciar uma sociabilidade sem o desperdício de dinheiro ou que são feitos para 
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induzir certos tipos de usos podem tornar-se lugares de simbolismo social. Os 

indivíduos têm necessidades de lugares onde possam praticar seus interesses 

lúdicos, por isso, quando impedidos por qualquer motivo de saciar suas vontades 

procuram criar formas de sociabilidade que supram ou pelo menos amenizam suas 

necessidades.  

 
O ser humano tem também a necessidade de acumular energias e a 
necessidade de gastá-las, e mesmo de desperdiçá-las no jogo. Tem 
necessidade de ver, de ouvir, de tocar, de degustar, e a necessidade de 
reunir essa percepções num “mundo”. A essas necessidades 
antropológicas socialmente elaboradas (isto é, ora separadas, ora 
reunidas, aqui comprimidas e ali hipertrofiadas) acrescentam-se 
necessidades específicas, que não satisfazem os equipamentos 
comerciais e culturais que são mais ou menos parcimoniosamente levados 
em considerações pelos urbanistas. Trata-se da necessidade de uma 
atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens materiais 
consumíveis), necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, 
de atividades lúdicas. (LEFEBVRE, 1969, p. 96-97) 
 

A sala de exibição pode ser o lugar no cinema onde o lúdico aparece com 

maior intensidade, mas todo o ambiente ao redor possibilita outras formas lúdicas. 

Atualmente, as salas de cinema possuem uma estrutura de serviços bem 

diversificada. É nítido o prazer que as pessoas sentem freqüentando esses 

espaços. Tanto no Shopping Cidade quanto no Espaço Unibanco Belas Artes os 

indivíduos podem dar vazão às suas necessidades lúdicas.  

Para Maffesoli (1984), a vida cotidiana só é possível e só se torna prazerosa 

pelo fato de existir o seu lado lúdico. Ao ir a um cinema as pessoas desfrutam do 

seu entorno. Os cinemas atuais são lugares que propiciam formas de suprir as 

necessidades lúdicas. No espaço do cinema os indivíduos se relacionam em um 

ambiente extraordinariamente rico de imagens que dificilmente encontrariam na 

maior parte do tecido urbano de Belo Horizonte. A cidade atualmente se encontra 

com boa parte de suas praças públicas degradadas, e altos índices de violência 

urbana, o que provoca uma sensação de medo. Já nos espaços dos cinemas isso 

não acontece; ao contrário, a sensação é de tranqüilidade, conforto e prazer.  

De acordo com Lefebvre (1969), o capitalismo cria lugares para que as 

pessoas supram suas vontades lúdicas. O capital cria espaço para o lúdico para 

que o consumo se torne um momento prazeroso. Fabricam-se lugares 

privilegiados, onde a vontade lúdica é valorizada com uma oferta de produtos a 

serem consumidos e quem não pode consumir ou não quer, pode desfrutar da 
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paisagem agradável e bonita do ambiente tranqüilo e confortável que é uma sala de 

cinema. 

  

 Nestes lugares privilegiados, o consumidor também vem consumir o 
espaço; o aglomerado dos objetos nas lojas, vitrinas, mostras, torna-se 
razão e pretexto para a reunião das pessoas; elas vêem, olham, falam, 
falam-se. E é o lugar do encontro, a partir da aglomeração das coisas. 
Aquilo que se diz e se escreve é antes de mais nada o mundo da 
mercadoria, a linguagem das mercadorias, a glória e a extensão do valor 
de troca. Este tende a reabsorver o valor de uso na troca e no valor de 
troca. No entanto, o uso e o valor de uso resistem obstinadamente: 
irredutivelmente. (LEFEBVRE, 1969, p. 120-121) 

 

3.9 Habitus e o Cinema 

 

A gente não quer só comida, 
A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida, 
A gente quer saída para qualquer parte, hum 
A gente não quer só comida, 
A gente quer bebida, diversão, balé 
A gente não quer só comida, 
A gente quer a vida como a vida quer. (BANDA Titãs) 
 

 

O gosto, a propensão e a aptidão para a apropriação material ou simbólica 

de certos objetos ou lugares são definidos em princípio pelo estilo de vida. Este é 

um conjunto de preferências que exprime a marca ou especificidade de cada grupo 

como escolha de espaços de lazer, tipos de roupas, tipos de filmes e músicas. Mas, 

para se formar um estilo de vida, o indivíduo ou grupo precisa ter condições 

necessárias e adequadas para que valorize o espaço e tenha condições para 

freqüentar certos lugares ou bens culturais. Os fatores que influenciam na escolha 

de um espaço de lazer ou cultural são diversos. Aqui, utilizando a teoria de 

Bourdieu (1989), pretendemos ressaltar o que julgamos condições necessárias 

para uma pessoa ir a uma sala de cinema. 

  

 

3.9.1 Capital Escolar 

 

 

O acesso aos bens culturais, em larga medida, depende da existência de um 

capital escolar. Não só a intensidade, ou seja, a quantidade do uso de bens 
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culturais, mas os tipos de gostos culturais manifestados pelos indivíduos. Também 

o tipo de lugares que eles apropriam, locais onde ocorre ou se utiliza um bem 

cultural como o espaço do cinema. O capital escolar não só cria condições ao 

acesso aos bens culturais mas como é utilizado ou apropriado o espaço em que se 

manifesta o bem cultural. O grau de capital escolar influencia, portanto, em várias 

atividades culturais como cinema, leitura, música, teatro e saídas noturnas (LOPES, 

1998).   

No que diz respeito à intensidade das práticas de lazer, os mais instruídos 

vão mais aos cinemas, lêem mais e participam mais de eventos culturais. Já nos 

tipos de manifestações culturais, eles também freqüentam em número maior as 

práticas de lazer consideradas mais enobrecidas, como museus, galerias de arte, 

música clássica e teatro. Por isso, o capital escolar funciona como um item 

revelador do tipo de cultura que certos grupos dão preferência e de como esses 

grupos utilizam os espaços em que se manifesta esta cultura. No Espaço Unibanco 

Belas Artes, o capital escolar dos usuários é sensivelmente maior do que o dos 

freqüentadores do Shopping Cidade. A maior parcela dos entrevistados no Espaço 

Unibanco Belas Artes declarou possuir o terceiro grau completo e alguns pós-

graduação. Já nas salas do Shopping Cidade, os entrevistados, em maioria, 

declararam ter em média o segundo grau completo. Outro fator revelador, em favor 

dos que possuem maior capital escolar, é que tanto no Espaço Unibanco Belas 

Artes quanto no Shopping Cidade os mais instruídos declaram irem mais vezes ao 

cinema do que os menos instruídos. Por outro lado, os grupos menos instruídos 

são excluídos de certos espaços de manifestação cultural. Devido a um capital 

escolar menor, acabam reduzidos a apropriações de circuitos que exibe filmes 

hollywoodianos.  

De acordo com Lopes (1998), o capital escolar é necessário ao acesso aos 

bens culturais, mas não é determinante; pois em certos tipos de cultura 

considerados mais eruditos, como a poesia, ópera e concertos, o índice de 

freqüência é reduzido mesmo nos grupos mais escolarizados. Por isso, para Lopes, 

há de se fazer uma distinção entre capital escolar e capital cultural. O capital 

cultural seria uma herança dos indivíduos adquirida através da interação no meio 

social que fazem parte. Nesse sentido, os adolescentes que freqüentam o Espaço 

Unibanco Belas Artes, mas que assistem filmes mais comerciais, podem ser futuros 
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cinéfilos dos filmes de arte, pois interagem em um meio social em que esses filmes 

são valorizados, além de possuírem um capital escolar maior. Já o freqüentador do 

Shopping Cidade acaba criando o hábito de ir a salas que exibem filmes 

considerados cultura de massa, dado que se estende a maior parte do público de 

cinema.  

 

3.9.2 O Capital Econômico 

 

 

O capital econômico também é um dos fatores que influencia o acesso aos 

bens culturais, principalmente em um país onde a distribuição de renda é bastante 

desigual. Os grupos mais favorecidos economicamente são os que mais utilizam os 

espaços culturais, mesmo aqueles espaços fortemente associados à cultura de 

massa, como o cinema. Segundo Lopes (1998), os mais favorecidos 

economicamente são também os mais freqüentes nos espaços culturais, pois, além 

de terem condições econômicas, são geralmente os mais escolarizados. O autor 

argumenta que nas pesquisas sociológicas sobre práticas e aspirações culturais da 

população no seu tempo livre, sempre o item da condição econômica tem um peso 

considerável. Nesse item, observamos que além da maioria dos freqüentadores do 

Espaço Unibanco Belas Artes possuir um poder aquisitivo maior do os usuários do 

Shopping Cidade, eles declararam morar na região central da cidade e na zona sul, 

ou seja, lugares onde as pessoas têm a maior média salarial de Belo Horizonte. Já 

os que freqüentam o Shopping Cidade, moram em regiões em que predomina uma 

população de menor poder econômico em relação à zona sul. É importante 

ressaltar que os mais pobres participam menos das atividades que necessitam de 

recursos financeiros, mas o interesse em praticá-las é similar em todos os grupos 

sociais. Dessa forma, quando o que impede um indivíduo ter acesso ou usufruir um 

bem cultural é apenas o fator econômico, e não outros motivos como o cultural, a 

necessidade é a mesma de todas os grupos sociais. (CAMARGO, 1998) O capital 

econômico como um elemento isolado não garante a aceitação e a valorização de 

certos bens culturais por parte dos indivíduos. Os gostos e os valores exigidos por 

cada campo social que dependem de outros capitais é o que efetiva a inserção em 

lugar. Nesse sentido, o capital econômico terá maior impacto quando se compara 
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grupos que se diferem mais pela renda. (LOPES, 1998) 

 

 

 

 

3.9.3 Capital Social 

 

 

Esse capital se refere ao conjunto das relações sociais como amizades, 

laços de parentesco, contatos profissionais, etc. Segundo Bourdieu (1989, p. 48) os 

indivíduos podem se beneficiar dessas relações para adquirirem benefícios como 

indicação de empregos ou simbólicos como prestígio decorrente da participação em 

círculos sociais dominantes. Desse modo, pessoas que se relacionam com grupos 

que têm capital alto se beneficiam desse contato. Para o autor “o volume de capital 

social de um indivíduo seria definido em função da amplitude de seus contatos, ou 

seja, da posição social (volume de capital econômico, cultural, social e simbólico) 

das pessoas com quem ele se relaciona”. Dessa forma, indivíduos que interagem 

com pessoas que têm hábito de freqüentar o cinema podem passar também a ter.     

 

 

3.9.4 Habitus 

 

 

Habitus é um dos conceitos fundamentais da sociologia de Pierre Bourdieu 

(1996). O habitus se constitui em um conjunto de conhecimentos práticos e 

simbólicos adquiridos ao longo do tempo pelo indivíduo. Estes conhecimentos são 

herdados do meio social ao qual cada indivíduo pertence. Podemos então reunir 

todos os fatores citados acima que influenciam na escolha do espaço e do bem 

cultural a ser consumido no conceito de habitus. 

Para Camargo, (1998) podemos observar nas políticas culturais de lazer, 

que têm como objetivo incentivar as pessoas a freqüentarem espaços culturais, a 

importância do habitus. No início, quem usufrui dessas políticas são exatamente os 

que já as praticam. Isso ocorre com as promoções de popularização do teatro, 
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cinema e de outros atrativos culturais. Somente depois de uma formação cultural, 

ou seja, ao adquirir um habitus necessário para freqüentar esses espaços é que os 

grupos mais populares passam a freqüentar estes lugares.  

Dessa forma, os indivíduos capazes de produzir, reconhecer, apreciar e 

consumir bens culturais tidos como superiores só têm essa capacidade devido ao 

fato de aglutinarem capitais que os favorecem socialmente. Podemos considerar 

que tanto os indivíduos que freqüentam o Espaço Unibanco Belas Arte e o 

Shopping Cidade possuem o habitus de freqüentar cinema, e essa prática faz parte 

do estilo de vida dessas pessoas.  O fato de valorizarem o consumo de um bem 

como o cinema e assistirem filmes nas salas e não em casa é um diferencial 

cultural, pois a maior parte declarou ir mais de uma vez por mês ao cinema.  

Portanto, a proposta da teoria de Bourdieu (1996) é que os indivíduos 

freqüentam espaços diferentes em função do volume e da natureza de seus 

recursos sociais incorporados em seus habitus.  

 

 

3.10 Os freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes e do Shopping Cidade 

 

 

 As diferenças sociais são expressas nos estilos de vida dos grupos. A 

trajetória social interiorizada em cada indivíduo é o que forma o seu estilo de vida, 

este revelado na sua preferência cultural. Portanto, a sua inserção na sociedade é 

feita devido ao seu habitus. Os estilos de vida tornam-se, então, não apenas 

indicadores de pertencimento a um grupo social, mas também um meio privilegiado 

de constituição dos próprios estratos sociais.  

Atualmente, freqüentar uma sala de cinema é fazer parte de uma minoria, e 

mesmo entre ela podemos perceber uma estratificação social. Freqüentar o Espaço 

Unibanco Belas Artes é fazer parte de um grupo social diferenciado. Estas pessoas 

têm consciência de que pertencem a uma minoria e freqüentam um espaço 

considerado alternativo às salas de exibição dos shopping centers. A percepção 

social do freqüentador do Espaço Unibanco Belas Artes em relação aos 

freqüentadores do Shopping Cidade, legitima uma forma de sociabilidade que se 

diz superior.  
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De uma maneira geral, os freqüentadores das salas de exibição do Shopping 

Cidade, enquanto membros de um grupo social distinto, preferem filmes que têm 

uma mensagem facilmente decifrável. Os freqüentadores do Espaço Unibanco 

Belas Artes valorizam as formas abstratas, o exercício do estético e até a ausência 

de qualquer mensagem direta. O que fica claro nas entrevistas realizadas com os 

freqüentadores do Espaço Unibanco Belas Artes é que eles se  reconhecem como 

apreciadores de filmes de melhor qualidade. Já os freqüentadores das salas do 

Shopping Cidade não chegam a hierarquizar o estilo de filmes.     

Através da percepção do grupo do Espaço Unibanco Belas Artes, podemos 

inferir que além do lado lúdico da sociabilidade em freqüentar um cinema, as 

pessoas que usufruem desse espaço procuram nessas interações outros valores, 

como o status. Apesar dessa característica exclusiva, existe um valor comum a 

ambos os grupos que é freqüentar salas de cinema. Tanto os freqüentadores do 

Espaço Unibanco Belas Artes quanto os do Shopping Cidade declararam irem mais 

de uma vez por mês ao cinema.  

Podemos destacar também, além do prazer de assistir um filme, outros 

lugares que os espaços oferecem em comum, como bonbonnière e café/bar 

contribuem para que as pessoas pratiquem diversos tipos de interações. Esses 

lugares servem para alimentar as necessidades lúdicas dos usuários dos dois 

espaços. Nas entrevistas, ambos os grupos descrevem a influência que esses 

lugares têm na suas motivações.  

 Há outras diferenças de atribuição de valor. Os freqüentadores do Espaço 

Unibanco Belas Artes comentam muito da livraria, um tipo de serviço que existe no 

Shopping Cidade, apesar de não ser uma loja da sala de cinema e sim do 

shopping, mas que não é citado como um lugar de interação dos freqüentados 

dessa sala. Os usuários das salas do Shopping Cidade comentam mais dos 

serviços do shopping como todo. O que percebemos é que as salas de cinema do 

Shopping Cidade disputam um ambiente de sociabilidade com outros lugares do 

shopping. O que não ocorre nas salas do Espaço Unibanco Belas Artes. 

E mesmo que as interações que ocorrem no Espaço Unibanco Belas Arte e 

no Shopping Cidade sejam parecidas, como freqüentar o café-bar, namorar, 

paquerar e bater-papo, os seus freqüentadores atribuem valores distintos a elas. 

Esses lugares para os usuários do Shopping Cidade são lembrados como serviços 
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que as salas disponibilizam, já para os do Espaço Unibanco Belas Artes esses 

lugares são sempre colocados dentro da idéia de um ambiente cult, ou seja, 

lugares que são valorizados por grupos intelectualizados. O significado que cada 

grupo atribui aos lugares que freqüentam é o que cria e da sentido ao espaço, é 

também o que permite solidificar a interação dos indivíduos.  

Um fato relevante na atual estruturação do público belo-horizontino é a 

segmentação do público. De um lado, uma pequena parcela, com uma maior 

formação cultural e poder econômico que freqüenta lugares considerados de arte, e 

do outro lado um público que desconhece a existência de filmes que não sejam de 

Hollywood ou de um grande sucesso nacional. Estes últimos são na maioria 

freqüentadores dos shopping centers. Há pessoas que freqüentam cines de 

shopping, no Espaço Unibanco Belas Artes, mas são minorias, pois a maior parte 

declarou freqüentar lugares tidos como alternativos como Sala Umberto Mauro, 

Cine La Boca, Cineclube Unibanco Savassi  e o Usina Unibanco de Cinemas.  

A oposição entre os dois grupos também pode se revelar no que cada grupo 

quer encontrar em uma sala de exibição. Dessa forma, existe os que preferem e 

elogiam o prazer da narrativa e aqueles que preferem e admiram a imagem. Os 

usuários do Espaço Unibanco Belas Artes privilegiam a narrativa em detrimento a 

imagem, já os freqüentadores do Shopping Cidade privilegiam a imagem em 

detrimento da narrativa.  

Dessa forma, as salas de cinemas não podem ser consideradas iguais, já 

que os indivíduos que dão vida aos espaços, atribuem valores diferentes de acordo 

com os seus desejos e necessidades. Até mesmo os jovens que freqüentam as 

salas mais comerciais do Espaço Unibanco Belas Artes se sente integrantes de um 

grupo distinto dos que freqüentam os shopping centers.  

A localização que para os usuários das salas do Shopping Cidade é 

importante, para os do Espaço Unibanco Belas Artes não é. Os freqüentadores do 

Shopping Cidade vêm na maior parte de regiões populares, por isso, gastar menos 

com o transporte é importante. Os do Espaço Unibanco Belas Artes são de bairros 

nobres da cidade, eles têm um maior poder de mobilidade. Foram poucos que 

disseram que a localização é um fator importante na escolha do cinema.  

Os produtos só são socialmente aceitos e simbolicamente valorizados de 

acordo com as condições de consumo de cada grupo social. Para Bourdieu (2002), 
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as práticas culturais estão estreitamente ligadas à estratificação social. Nesse 

sentido,  não freqüentar salas de exibição de shopping centers considerados 

elitizados como o BH Shopping e o Diamond Mall é valor para esse grupo do 

Shopping Cidade. Esses lugares são freqüentados por pessoas de estratificação 

social distinta dos usuários do Shopping Cidade. Eles se sentiriam constrangidos 

em lugares não populares. O interessante é que só aparentemente os shopping 

centers são parecidos, pois as pessoas atribuem valores diferentes a eles de 

acordo com as suas necessidades e condições sociais. Já para os usuários do 

Espaço Unibanco eles não freqüentam estes lugares pelo fato desses espaços 

exibirem filmes diferentes dos considerados de arte. A distinção shopping popular 

ou nobre não é do interesse desse grupo.  

Ás diferentes posições sociais são caracterizadas aqui nos espaços de 

cinema, espaço de arte e de cultura de massa, neles os indivíduos além de 

construírem identidades, demonstrarem gostos, estilos de vida, ou seja, revelam 

como se inserem socialmente nos lugares. É o que Bourdieu (2002) chama de 

habitus corporal, um estilo próprio de cada grupo social. Uma concepção de mundo 

social “incorporado nos indivíduos”, por seus gestos, suas posturas, sua condição 

econômica e seu grau de instrução, revelam o habitus profundo que habita em cada 

pessoa sem que ela muitas vezes tenha consciência disso. 

A palavra habitus vem do termo grego hexis que significa o que habita, nós 

podemos traduzir em aquilo que um indivíduo incorporou através do seu processo 

de socialização. Reconhecer a homogeneidade de certos gostos não é negar 

diversidade das preferências individuais, mas entender que grupos sociais 

parecidos tendem a aproximarem. Por isso, para escapar da visão mecanicista do 

hábito, Bourdieu estabelece em seu conceito de habitus a idéia de trajetória social. 

Dessa forma, indivíduos do mesmo grupo social podem ter habitus diferentes, pois 

possuem uma trajetória social distinta. Bourdieu também não nega a subjetividade, 

ou seja, mesmo as pessoas que têm uma trajetória social parecida podem 

incorporar ou adquirir um capital social distinto.  

Apesar dessas diferenças estas salas de cinema são lugares em que os 

variados grupos através da interação social fortalecem o sentimento de 

pertencimento a esses espaços. A sociabilidade que ocorre no Espaço Unibanco 

Belas Artes e no Shopping Cidade possibilita instituir a necessidade de voltar, o que 
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prova que estes lugares são espaços agradáveis e que fermentam laços sociais. 

   

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebemos no estudo desses dois espaços como a sociedade cria grupos 

que atribuem significados diferentes a um bem cultural, como o cinema. Estes 

grupos não se intersectam, as suas experiências de vida os distanciam e seus tipos 

de sociabilidade reproduzem divisões sociais da sociedade atual. As atitudes 

adotadas pelos usuários nos cinemas espelham seus interesses e valores. Através 

da experiência construída ao longo do tempo, os indivíduos estabeleceram formas 

de ação para os seus usos, assumindo atitudes características de cada época e de 

seus grupos sociais. 

Para os freqüentadores das salas de exibição do Shopping Cidade e do 

Espaço Unibanco Belas Arte ir a uma sala de cinema significa passar de uma 

situação de tensão para outra que supõe relaxamento. Os problemas pessoais do 

dia-dia, a tensão do trabalho são esquecidos, pelo menos em parte, nesse 

momento de desfrute do lúdico. Apesar dos usuários do Espaço Unibanco Belas 

Arte procurarem reunir lazer e formação cultural, nos dois espaços as pessoas 

procuram satisfazer as suas necessidades lúdicas. A sociabilidade no cinema 

oferece uma liberação dos problemas da vida urbana e um prazer, funcionando 

como uma válvula de escape, uma fuga momentânea de tudo que possa causar um 

dissabor.  

   Ao analisar as interações sociais em um lugar como o cinema, notamos 

que este espaço não é mais o mesmo do início do século XX e nele não ocorre o 

mesmo tipo de sociabilidade. Os valores sociais são outros, as condições materiais 

são diferentes. Durante o início do século XX ao início do século XXI, o cinema foi 

se transformado até chegar no tipo de espaço e na sociabilidade que observamos 

atualmente no Espaço Unibanco Belas Artes e no Shopping Cidade. 

 Refletir sobre a sociabilidade nas salas de cinema é falar da necessidade 
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lúdica dos indivíduos e da diversão e da formação cultural, pois as salas de cinema 

sempre foram um local para satisfazer as necessidades de entretenimento, 

intelectual e política como nos cineclubes. É falar também do cotidiano das 

pessoas, inclusive com elementos do cinema de rua que estão presentes nas salas 

de exibição atuais. As salas de cinema ainda trazem a idéia do novo, dos valores 

de vanguarda e da moda. Este é um dos motivos das salas de exibição terem ido 

para os shopping centers, o atual lugar da sociabilidade moderna que se identifica 

com o novo.  

O cinema sempre foi identificado como um espaço moderno e que se 

constituiu em um passado. Ao longo da sua história, o espaço do cinema se 

consolidou como um lugar privilegiado de sociabilidade. Nas trocas de olhares, 

flertes entre namorados, servindo de ponto de encontro, o cinema produziu e 

reproduziu os comportamentos e modismos de cada época. E, por conseguir-se 

atualizar, sendo em cada passo de sua história um lugar atrativo para as interações 

dos indivíduos, que o cinema se manteve como símbolo do moderno. 

Uma parte da memória de Belo Horizonte está presente na história dos 

cinemas de rua. Eles eram verdadeiros lugares de identidade. Espaços em que o 

cidadão comum atribuía sentido. As marcas, as referências dos seus usos e suas 

formas de apropriações é que criou a noção de memória histórica. Foram estas 

marcas que possibilitaram a pesquisa descrever um pouco do cotidiano do belo-

horizontino em um espaço que sempre foi significativo para cidade. 

O interesse de analisar os elementos que proporcionaram as mudanças nas 

salas de cinemas de Belo Horizonte é registrar um pouco da história da 

sociabilidade da cidade. Por isso, a pesquisa procurou realizar uma articulação 

entre cidade, salas de cinema e sociabilidade. Foi dessa forma, que percebemos 

como a vida da cidade mudou e a sociabilidade nas salas de cinema é um aspecto 

dessa mudança. A vida urbana em Belo Horizonte não é mais a mesma, hoje há 

uma valorização do lazer privado. Não é sem sentido que atualmente existem 

políticas públicas para revitalizar praças e parques, pois eles perderam parte da 

sociabilidade de seus espaços. Este é um dos motivos que levou parte do público 

do cinema para o lazer privado. Mas como vimos, apenas isto não explica a 

mudança de sociabilidade, pois ela antes de tudo é o reflexo da vida 

contemporânea.  
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Até a década de 1970, uma parte da sociabilidade das salas de cinema de 

rua ocorria entre a entrada da sala exibição e a calçada. A sociabilidade mudou, 

mas ela é ainda cheia de significados. As interações no Espaço Unibanco e no 

Shopping Cidade, como um fenômeno urbano, nos permitiu revelar como os 

indivíduos criam e experimentam a vida contemporânea. Estes dois espaços de 

sociabilidade põem em destaque como é o cotidiano dos indivíduos nas cidades 

atuais, a expansão de um tipo de vida iniciada na década de 1970. No Espaço 

Unibanco Belas Artes e nas salas de exibição do Shopping Cidade verificamos 

práticas culturais de uma sociabilidade típica da atual Belo Horizonte. Uma cidade 

que atrai parcela de seus cidadãos para uma sociabilidade nos shopping centers, 

estes se dividem em populares e nobres. Espaços alternativos aos shopping 

centers de exibição de filmes existem, mas as camadas populares não freqüentam. 

Não freqüentam por faltarem elementos descritos no conceito de habitus de 

Bourdieu. 

   A pesquisa demonstra grupos de indivíduos em salas de cinema 

praticando sociabilidades diversas. Nelas se tem uma identidade de um lazer que 

provoca respostas visuais e cognitivas a espectadores que já estão habituados a 

um tipo de cinema de espetáculo. E outros grupos que procuram lugares distintos 

do cinema mais comercial, mas que só percebem estes espaços alternativos e os 

valorizam por serem minoria dentro de um contexto cultural e econômico de 

exclusão.   
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ANEXO A: ENTREVISTAS DIRIGIDAS: ROTEIRO – Mônica Ce rqueira DIA 

22/11/2004 

 
- Identificação Nome; Estado Civil; Profissão; Idade; bairro onde mora 

 

1. Como surgiu seu interesse por cinema? 

 

2. Como foi sua trajetória em Belo Horizonte com o cinema? 

 

3. Quais as diferenças dos cineclubes em Belo Horizonte? (estudantes, cinéfilos) 

4. Por que os cineclubes fecharam? 

 

5. Cinemas comerciais que exibiam filmes de arte como o Pathé e o Roxy 

ocuparam o nicho de público deixado pelos cineclubes?   

 

6. Como surgiram os cinemas comerciais considerados de arte em Belo Horizonte ? 

 

7. O Cinema Estação Botafogo no Rio de Janeiro foi a primeira sala comercial que 

exibia filme de Arte?  

 

8. Do surgimento desses cinemas até hoje o que mudou?  

 

9. Quais as diferenças dessas salas em relação aos cinemas de shopping? 

(Público, ambiente ou organização empresarial) 

 

10. Como você conceituaria: cinema de arte, cinema alternativo e ambiente cult.  

 

11. Você vê alguma relação dessas salas com os antigos cinemas de rua? (Pathé, 

Brasil) 
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11.Dos cinemas que exibem filmes de arte atualmente em Belo Horizonte você vê 

diferença entre eles? (público, programação) 

 

13. Como é a relação desses cinemas com as distribuidoras de filmes? 

ANEXO B: ESPAÇO UNIBANCO BELAS ARTES -  PEDRO OLIVO TTO DIA: 22 / 

10 / 2004     

 

- Identificação: Nome; Estado Civil; Profissão; Idade; Bairro onde mora:  

 
1. Como surgiu o seu interesse por salas de cinema? 
 
2. Qual o motivo de criar um espaço para filmes considerado alternativos ou de 
arte? 
 
3. Quais foram às mudanças que o Espaço Unibanco Belas Arte sofreu durante a 
sua história? (ex: patrocínio, salas de exibição, programação e arquitetura) 
 
4. Quais foram às mudanças ocorridas na reforma em 2003 e como elas foram 
feitas?  
 
5. Qual empresa que distribui os filmes para as suas salas e como é feita? 
 
6. 6. Existe diferença entre as outras salas de sua empresa em termos de 
programação e perfil do público? 
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ANEXO C: MODELO DO ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 -  dia:       /       /         horário: 

 

Nome: 

Estado civil: 

Profissão: 

Idade: 

Bairro onde  mora: 

Bairro onde trabalha:  

Bairro onde estuda:  

1. Qual o cinema que você mais freqüenta?  

2. Qual o motivo que leva você freqüentar este cinema? 

a- �  Filme  

b- �  Outro motivo  

Se responder a letra b, passa para a questão c 

c- Qual o motivo? 

1. Qual o tipo de filme que você mais gosta? 

2. Você freqüenta outro cinema?  

 

Qual?______________________________________________________________  

Por que?___________________________________________________________ 

 

1. Tem algum cinema que você não freqüenta? 

 

 

 

2. Por que? 
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6.1- Qual o horário que você freqüenta o cinema? 

 

10. Que tipo de lazer o cinema que você freqüenta oferece, além da exibição dos 

filmes? 

�  Nenhum: pula para 12  �  sim  

11. Você freqüenta esses lugares?  

�  sim  �  não 

se sim responda a 12 

12 - O que esse lugar tem que te agrada? 

13. O que você faz além de assistir o filme quando vem ao cinema? 

14- Você escolhe o cinema que freqüenta pelo filme ou por outro motivo? 

a-�  só pelo filme  b- �  filme c- �  Outro motivo 

Quais?_____________________________________________________________

_ 

15-Você costuma ir ao cinema só ou acompanhado?  

 

 

 

16-Você costuma encontrar com pessoas conhecidas nos cinemas?  

�  sim  �  não 

Se sim responda a questão 17 

17- Que tipo de pessoa?  

18- Com que freqüência você vai ao cinema?  

a- �  Mais de uma vez por semana �  b- Uma vez por semana �  c- Uma vez por 

mês  

d-�  Mais de uma vez por mês �  e-  Eventualmente    
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18- Você possui algum tipo de desconto no valor do ingresso?  

a-�  sim, que tipo______________________ b- �  não 

 19- Depois ou antes do filme você costuma ficar aqui no Unibanco Belas Artes? 

a- �  sim b- não �  

O que você costuma fazer?  

Quais os dias da semana que você freqüenta o cinema?   

b �  Finais de semana  b- �  Somente nos dias de desconto  c- �  Durante a 

semana inclusive nos dias que não têm desconto 
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ANEXO D: PESQUISA DE INGRESSOS DE CINEMA NOS SHOPPI NGS 

 
 
Realizada no dia 15 de Julho de 2005 nas principais salas de cinemas de shoppings em Belo Horizonte.  

Cinemas - Salas  
Ingressos de 

Segunda a Quinta-
feira  

Ingressos de 
Segunda a Terça-

feira  
Ingressos de Quarta 

a Quinta-feira  
Ingressos de Sexta, 
Sábado, Domingo e 

Feriados  

ART MINAS 
Minas Shopping – Av. Cristiano 
Machado, 4.000 – Cidade Nova 
- Tel.: (31) 3426-1202  

(Seg, Ter e Qui) 
10,00 (inteira) 
5,00 (meia)  

10,00 (inteira) 
5,00 (meia)  

Quarta-feira 
8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

13,00 (inteira) 
6,50 (meia)  

PÁTIO SAVASSI 
Av. do Contorno, 6061 – 
Funcionários 
SAC: (31) 3288-3205  

 (Seg, Ter, e Qui) 
10,00 (inteira) 

5,00 (meia) até às 
17hs  

 12,00 (inteira) 
6,00 (meia) após as 

17hs  

(Seg, Ter, e Qui) 
10,00 (inteira) 

5,00 (meia) até às 
17hs  

 12,00 (inteira) 
6,00 (meia) após as 

17hs  

Quarta-feira 
9,00 (inteira) 
4,50 (meia)  

12,00 (inteira) 
6,00 (meia) até às 17hs  

 14,00 (inteira) 
7,00 (meia) após as 

17hs  

BH 
Bh Shopping – BR-040, s/n 
saída para o Rio - Tel.: (31) 
3516-1919  

-  10,00 (inteira) 
5,00 (meia)  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

14,00 (inteira) 
7,00 (meia)  

BIG 
Big Shopping – Av. João César 
de Oliveira, 1275 – Eldorado – 
Contagem 
Tel.: (31) 3391-3345  

5,00 (inteira) 
2,50 (meia) até às 

17hs  
 7,00 (inteira) 

3,50 (meia) após as 
17hs  

5,00 (inteira) 
2,50 (meia) até às 

17hs  
 7,00 (inteira) 

3,50 (meia) após as 
17hs  

5,00 (inteira) 
2,50 (meia) até às 

17hs  
 7,00 (inteira) 

3,50 (meia) após as 
17hs  

7,00 (inteira) 
3,50 (meia) até às 17hs  

 9,00 (inteira) 
4,50 (meia) após as 

17hs  

CIDADE 
Shopping Cidade – Rua Rio de 
Janeiro, 910 – Centro - Tel.: (31) 
3264-5959  

-  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia) até às 

17hs  
 10,00 (inteira) 

5,00 (meia) após as 
17hs  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

10,00 (inteira) 
5,00 (meia) até às 17hs  

 12,00 (inteira) 
6,00 (meia) após as 

17hs  

DEL REY 
Shopping Del Rey – Av. Carlos 
Luz, 3001 – Caiçara - Tel.: (31) 
3264-5959  

-  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia) até às 

17hs  
 10,00 (inteira) 

5,00 (meia) após as 
17hs  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

12,00 (inteira) 
6,00 (meia) até às 17hs  

14,00 (inteira) 
7,00 (meia) após as 

17hs  

DIAMOND 
DiamondMall – Av. Olegário 
Maciel, 1600 – Lourdes - Tel.: 
(31) 3516-1920  

-  10,00 (inteira) 
5,00 (meia)  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

14,00 (inteira) 
7,00 (meia)  

ITAUPOWER 
ItauPower Shopping – Av. 
General David Sarnof, 5160 – 
Cidade Industrial 
Tel.: (31) 3264-5959  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
 8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após às 
17hs  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
 8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após as 
17hs  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
 8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após as 
17hs  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia) até às 17hs  

 10,00 (inteira) 
5,00 (meia) após as 

17hs  

NORTE 
Shopping Norte – Av. Vilarinho, 
120 – Venda Nova - Tel.; (31) 
3451-8990  

7,00 (inteira) 
3,50 (meia)  

7,00 (inteira) 
3,50 (meia)  

7,00 (inteira) 
3,50 (meia)  

9,00 (inteira) 
4,50 (meia)  

PAMPULHA 
Pampulha Mall – Av. Antonio 
Carlos, 8100 – Pampulha - Tel.: 
(31)3492-9155  

(Seg, Ter e Qui) 
8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

(Seg, Ter e Qui) 
8,00 (inteira) 
4,00 (meia)  

Quarta-feira 
7,00 (inteira) 
3,50 (meia)  

10,00 (inteira) 
5,00 (meia)  
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VIA SHOPPING 
Via Shopping Barreiro – Av. 
Afonso Vaz de Melo, 640 – 
Barreiro - Tel.: (31) 3264-5959  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após as 
17hs  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
 8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após as 
17hs  

6,00 (inteira) 
3,00 (meia) até às 

17hs  
 8,00 (inteira) 

4,00 (meia) após as 
17hs  

8,00 (inteira) 
4,00 (meia) até às 

17hs  
 10,00 (inteira) 

5,00 (meia) após as 
17hs  

Maior preço  12,00 (inteira) 
6,00 (meia)  

12,00 (inteira) 
6,00 (meia)  

9,00 (inteira) 
4,50 (meia)  

14,00 (inteira) 
7,00 (meia)  

Menor preço  5,00 (inteira) 
2,50 (meia)  

5,00 (inteira) 
2,50 (meia)  

5,00 (inteira) 
2,50 (meia)  

7,00 (inteira) 
3,50 (meia)  

Variação (%)  140,00%  140,00%  80,00%  100,00%  

Fonte: Mercadomineiro, 2005 
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ANEXO E: PESQUISA DE LOCADORAS DE VÍDEO (DVD E VHS)  

 
 

 
Pesquisa realizada em Belo Horizonte no dia 10 de Junho de 2005. 

Locadora 
Aluguel de 
filme DVD 

(Lançamento) 

Aluguel de filme 
DVD 

(Catálogo) 

Aluguel de 
filme VHS 

(Lançamento) 

Aluguel de filme 
VHS 

(Catálogo) 
Art Vídeo 
Rua Fernandes Tourinho, 141 - 
Savassi - Belo Horizonte 
Tel.: (31) 3221-4778 

4,00 
(24hs) 

4,00 
(24hs) 

4,00 
(24hs) 

3,50 
(semi-

lançamento) 
(24hs) 

Blockbuster 
Rua Professor Morais, 226  - 
Funcionários - Belo Horizonte – 
Tel.: (31) 3261-0031 

7,50 
(02 dias) 

5,00 
(02 dias) - - 

Vídeo Dumont  
Av. Afonso Pena, 3447 - Serra - 
Belo Horizonte 
Tel.: (31) 3281-3736 Fax 3282-
7248 

6,00 
(01 dia para 

aluguel no final 
de semana) 

4,00 
(02 dias de 
segunda a 
quinta com 

aluguel acima 
de 02 filmes) 

6,00 
(01 dia para 

aluguel no final 
de semana) 

4,00 
(02 dias de 
segunda a 
quinta com 

aluguel acima 
de 02 filmes) 

Agência do Vídeo 
Av Silva Lobo, 1166 - Nova 
Granada - Belo Horizonte Tel: (31) 
3371-1040 

4,00 
(24hs) 

3,00 
(02 dias) 

4,00 
(24hs) 

3,00 
(02 dias) 

Artvídeo Vídeo Locadora Ltda 
Rua Carangola, 123 - Santo 
Antônio - Belo Horizonte  
Tel.: (31) 3344-0676 

5,50 
(24hs) 

3,50 
(01 dia) 

5,00 
(24hs) 

3,50 
(01 dia) 

BH Vídeo Locadora Ltda 
Rua Tupis, 25 lj 221 - Centro - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3222-3816 

4,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) 

4,00 
(24hs) 

3,00 (clássicos) 
2,00 (comum) 

(24hs) 
Brasil Vídeo Locadora 
Rua Bandoleon, 261 - Vila do 
Cafezal - Belo Horizonte Tel: (31) 
3282-2528 

2,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

1,50 
(24hs) 
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Blockbuster Vídeo 
Av Cristiano Machado, 2228 - 
Cidade Nova - Belo Horizonte – Tel: 
(31) 3463-9907 

6,50 
(02 dias) 

4,50 
(02 dias) - - 

Blockbuster 
Av. Pres. Antônio Carlos, 8281 - 
Pampulha 
Belo Horizonte – Tel: (31) 3441-
6428 / 3441-7419 

7,00 
(02 dias) 

4,50 
(02 dias) - - 

Casa do Vídeo 
Av Caetano Pirri, 780 lj Zz - 
Milionários - Belo Horizonte Tel: (31) 
3381-7229 

2,50 
(24hs) 

1,50 
(02 dias) 

2,50 
(24hs) 

1,00 
(02 dias) 

Cine Mania Vídeo Locadora Ltda 
Pç Sta Rita, 105 - Esplanada - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3481-5431 

3,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

3,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

Class Club 
Av Bandeirantes, 20 - Sion - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3284-8680 

5,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) - - 

Classic House Vídeo Ltda 
Av Bernarda Silvestre, 205 lj - Rio 
Branco - Belo Horizonte – Tel: (31) 
3452-2528 

2,75 
(24hs) 

2,75 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

Locadora do Real 
Rua Levindo Lopes, 376 - Savassi - 
Belo Horizonte 
Tel: (31) 3225-0997 

3,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

Companhia do Vídeo 
Av Luiz Paulo Franco, 449 - 
Belvedere - Belo Horizonte Tel: (31) 
3286-3612 / 3286-3818 

6,00 
(24hs) 

4,00 
(02 dias) 

6,00 
(24hs) 

4,00 
(02 dias) 

Companhia do Vídeo 
Rua Dr José Rodrigues Pereira, 
1120 - Buritis - Belo Horizonte – Tel: 
(31) 3378-2127 

6,00 
(24hs) 

4,00 
(02 dias) 

6,00 
(24hs) 

4,00 
(02 dias) 

Filmelândia Vídeo Locadora 
Av Cristiano Machado, 892 - 
Sagrada Família - Belo Horizonte – 
Tel: (31) 3466-1172 

4,00 
(24hs) 

2,50 
(02 dias) 

4,00 
(24hs) 

2,50 
(02 dias) 

Fox Vídeo Ltda 
Rua Dr José Silva Martins, 197 - 
Cidade Nova - Belo Horizonte – Tel: 
(31) 3484-2306 

4,50 
(24hs) 

3,50 
(02 dias) 

3,00 
(02 dias) 

3,00 
(02 dias) 

Locadora de Vídeo Pampulha 
Av Dr Cristiano Guimarães, 1749 lj - 
Planalto - Belo Horizonte – Tel: (31) 
3427-4626 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(02 dias) 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(02 dias) 

Locadora Popular 
Av Santos Dumont, 690 - Centro - 
Belo Horizonte 
Tel: (31) 3271-6671 

3,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

Locadora Popular 
Rua S Paulo, 1270 - Centro - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3273-3790 

3,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

Locadora Vídeo Nova Ltda 
Rua Cel Pedro Paulo Penido, 376 - 
Cidade Nova - Belo Horizonte – Tel: 
(31) 3484-5457 

4,50 
(24hs) 

3,50 
(24hs) - - 

Vídeo Locadora Dvd Café 
Av Prof Mário Werneck, 1778 - 
Buritis - Belo Horizonte Tel: (31) 
3378-6560 

4,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) - - 

Orbit Vídeo 
Rua Pe Pedro Pinto, 3155 - Venda 

2,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

2,50 
(24hs) 

2,00 (recente) 
(24hs) 
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Nova - Belo Horizonte Tel: (31) 
3453-6557 
Planalto Vídeo Locadora 
Av Gal Carlos Guedes, 775 lj A - 
Planalto - Belo Horizonte – Tel: (31) 
3494-1829 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(até 03 dias) 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(até 03 dias) 

Pop Vídeo 
Rua Helium, 382 - Nova Floresta - 
Belo Horizonte 
Tel: (31) 3421-5294 

3,00 
(24hs) 

2,50 
(02 dias) 

2,30 
(24hs) 

1,90 
(02 dias) 

Star Vídeo 
Rua Ouro, 359 lj 1 - Serra - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3284-7369 

4,00 
(24hs) 

4,00 
(24hs) 

4,00 
(24hs) 

3,00 (recente) 
(24hs) 

Vídeo Clip do Brasil Ltda 
Rua Itajubá, 600 - Floresta - Belo 
Horizonte 
Tel: (31) 3423-9124 

3,00 
(24hs) 

3,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

2,00 
(24hs) 

Vídeo Express Sociedade Ltda 
Rua Domingos Fernandes, 16 - 
União - Belo Horizonte Tel: (31) 
3484-2733 

4,50 
(24hs) 

4,50 
(24hs) 

4,50 
(24hs) 

3,50 
(24hs) 

Maior preço 7,50 5,00 6,00 4,00 
Menor preço 2,50 1,50 2,00 1,00 
Variação (%) 200,00% 233,33% 200,00% 300,00% 

 
      Fonte: Mercadomineiro, 2005 
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ANEXO F: PESQUISA DO PREÇO MÉDIO PARA LOCAÇÃO DE DV D E VHS 

 
 

Locadora 
Preço Médio 

junho de 2004 
  

Preço Médio em 
junho de 2005 

Variação 
(%) 

Aluguel de filme DVD (Lançamento) 3,82 4,20 9,95% 

Aluguel de filme DVD (Catálogo) 3,08 3,23 4,87% 

Aluguel de filme VHS (Lançamento) 3,58 3,49 -2,51% 

Aluguel de filme VHS (Catálogo) 2,46 2,58 4,88% 
               Fonte: Mercadomineiro, 2005 
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ANEXO G: TABELA NÚMERO DE SALAS DE CINEMA POR EMPRE SA E OS 

RESPECTIVOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 

 

Empresa Público Número de Salas 

Cinemark 18.0882.998 297 

Grupo Severino Ribeiro 13.278.869 207 

UCI 6.887.433 111 

Cinematográfica Araújo 4.320.405 70 

Moviecom Cinemas 2.829.413 66 

Arcoiris Cinemas 2.049.578 89 

GNC Cinemas 2.042.959 33 

Grupo Paris Filmes 1.987.340 30 

Oriente Filmes 1.987.035 30 

Grupo Playarte 1.749.895 31 

Espaço de Cinema 1.604.580 53 

Cinematográfica Haway 1.525.668 33 

Art Filmes 1.449.814 26 

Cineart (2005) 1.439.170 28 

Box Cinema 1.366.941 36 

Cinemas Sercla 1.304.061 33 

Empresa de cinemais 978.899 35 

Hoyts General Cinema 964.140 15 

Grupo Estação  934.780 28 

EMP São Luiz de cinemas 901.682 28 

Fonte: Sindicato dos Distribuidores. Estimativa apud Jornal Valor Econômico caderno B2, 
16 de nov. 2004 


