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INTRODUÇÃO

As salas de exibição sofreram grandes mudanças ao longo 
do tempo, deixaram de ser insalubres e se tornaram um es-
petáculo audiovisual. Porém, a conexão cinema-cidade foi 
perdida na medida em que os cinemas, junto ao contexto 
urbano, foram encerrando suas atividades e sendo inseri-
dos em shoppings. 

A cidade de Uberlândia comportou várias salas de exibição 
ao longo do século XX, em que as pessoas “iam ao cinema” 
não apenas para assistir ao filme. Era um espaço de convi-
vência social onde existia interação entre os indivíduos 
até mesmo dentro das salas de projeção.

Após o surgimento dos multiplex e a inserção destas salas 
em shoppings, além da integração com a cidade ser perdida, 
a interação entre os espectadores também foi. Atualmente, 
a relação que muitas pessoas possuem com este cinema é de 
uma “caixa escura”, com cada indivíduo no seu determinado 
espaço. No entanto, as modificações que ocorreram neste 
ambiente fizeram com que o espectador tenha uma imersão 
total no filme, o que cria outras sensações e difere de 
assistir a um filme no televisor.   

Outro aspecto é em relação ao ensino de Cinema no Brasil, 
em que as escolas existentes se localizam em sua maioria 
em grandes centros urbanos, sendo que, segundo o FORCINE – 
Fórum Brasileiro de Cinema – a maioria destes cursos estão 
vinculados a Instituições Superiores de Ensino.  

A escolha do tema é portanto, um reflexo de todas estas 
questões. A proposta de um espaço para o cinema no cen-
tro de Uberlândia consiste em um projeto que integre este 
equipamento cultural com o tecido urbano com um local para 
o ensino e produção desta arte. 

O objetivo é redefinir a inserção do cinema na cidade, que 
hoje se encontra em shoppings, de acordo com o modo de 
vida hoje da sociedade, além de promover novos pontos de 
encontro,  convívio e lazer. A escola, que faz parte des-
de espaço, não é voltada para uma qualificação superior, 
mas para cursos técnicos e workshops para a população que 
deseja ingressar nesta área. 

Criar um espaço para cinema reflete em toda uma áurea exis-
tente por trás do mesmo. Assim, a pesquisa visa um estudo 
sobre questões teóricas e práticas sobre a sétima arte, 
buscando entender a relação entre o espectador e as salas 
de exibição  ao longo do tempo, além de compreender os 
tipos de exibição que existem na cidade de Uberlândia. 
Iniciar este trabalho com um panorama histórico do ci-
nema, tem o objetivo de compreender seu significado para 
que posteriormente reflita no projeto. O intuito portanto, 
não é retomar o passado, mas promover uma conexão deste 
equipamento cultural com o tecido urbano, propiciando 
novos usos para o espaço e que reflita o modo de vida da 
sociedade. 

Palavras-chaves: Cinema; Redefinir; Integração; Conexão; 
Escola; Equipamento Cultural.
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CINEMA

“…o cinema
é capaz de pôr o espectador
em êxtase melhor do que
qualquer outra
expressão humana.
… É o melhor instrumento para
exprimir o mundo dos sonhos,
das emoções, do instinto.
Em todos os filmes,
bons ou maus,
além e apesar das intenções
dos realizadores,
a poesia cinematográfica
luta para vir a tona
e se manifestar.”
 
Luis Buñel, A poesia do cine-
ma, 1955
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O cinema, juntamente com a música popular, é a 
arte mais difundida, atingindo e influenciando o 
maior número de pessoas. Possui características, 
repercussão e relevâncias próprias, o que faz com 
que a reação das pessoas frente a um filme não 
seja idêntica, surgindo os diversos espectadores. 
(BILHARINHO, 1997) Além disso, ele se distingue 
do ato de ver um filme na televisão ou computador. 

Mas, como definir cinema? 

Definir a sétima arte é extremamente complexo e não 
há conceitos determinados. Jean-Claude Bernardet 
no final de seu livro “O que é cinema?” não res-
ponde a pergunta, apenas diz que “não é possível 
responder a tão pretenciosa pergunta.” (BERNAR-
DET, 1980. p. 117). Desta maneira, seu livro se 
baseia em torno de eventuais problemas os quais 
se colocam os estudiosos de cinema.

Um cinema desencadeia sentimentos, é um espaço 
para fuga da realidade e pode ocorrer em uma sala 
de exibições ou em uma projeção ao ar livre, não 
tendo portanto um formato único. É o escuro, a 
enorme tela, a pipoca, a cultura, o riso, o choro, 
a experiência, a expectativa, a ficção; é a reali-
dade e a descontração. É uma arte, a sétima arte. 

É portanto um espaço que exibe situações que esti-
mulam as pessoas neurologicamente, proporcionando 
sentimentos e sensações que ocorrem de acordo com 
a interpretação de cada indivíduo perante o filme. 
No século XX era considerado como um acontecimen-
to social.

Figura 1: Cena do filme Cinema Paradiso (1988) Giuseppe Tornatore
Fonte: Online.
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[...] as pessoas trajavam-se de modo di-
ferenciado – fora dos padrões do dia a 
dia –, perdeu esse significado. O adentrar 
às sessões escurinhas, para contemplar a 
enorme tela – que se assemelhava a ritual 
de esplendor e contentamento – adquiriu 
novos significados. (NEVES, 2006. p.7)

O filme Cinema Paradiso, do cineasta Giuseppe 
Tornatore mostra este ritual tempo x espaço, 
pois nos transporta para essa época em que os 
espectadores se interagiam uns com os outros, 
conversavam durante a projeção, flertavam e até 
“perambulavam” pela plateia, o contrário do que 
ocorre hoje.

Nos dias atuais ir ao cinema significa um 
espaço cuja estrutura fornece conforto, 
segurança e praticidade. Implica, tam-
bém, permanecer por um determinado tempo 
diante das diversas opções de filmes e 
horários. Esse tempo é o suficiente para 
a escolha e compra do ingresso na bi-
lheteria. Após a escolha, a passagem na 
lanchonete é quase obrigatória. As salas 
escuras proporcionam um aconchego. (CAS-
TRO, 2008, p.2). 

Desta maneira, o cinema abrange valores e costu-
mes que se modificam de acordo com o tempo e que 
consequentemente criam novos rituais.

Figura 2: Cena do filme Cinema Paradiso (1988) Giuseppe Tornatore
Fonte: Online.
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1.1 PANORAMA HISTÓRICO

Quanto mais se busca sobre a origem do cinema, nota-
-se a enorme vontade que nossos ancestrais possuíam 
de gerar imagens em movimento. No século XVII, por 
exemplo, as pessoas já se reuniam para assistir ima-
gens coloridas projetadas através da lanterna mágica 
com chama de querosene, as quais eram acompanhadas de 
efeitos sonoros. (MASCARELLO, 2006). Desta maneira, 
Machado afirma: 

Qualquer marco cronológico que possam eleger 
como inaugural será sempre arbitrário, pois o 
desejo e a procura do cinema são tão velhos 
quanto a civilização de que somos filhos. (MA-
CHADO, 2002, p.14)

Assim, o cinema, que se constituiu a partir do cine-
matógrafo¹, não era o que hoje chamamos de cinema. 
Não existiu um único criador, mas um conjunto de cir-
cunstâncias técnicas no fim do século XIX, em que vá-
rios inventores começaram a demonstrar os resultados 
obtidos em suas pesquisas na tentativa da projeção de 
imagens em movimento. (MASCARELLO, 2006)

¹ Cinematógrafo: Aparelho que projeta imagens em movimentos em uma tela através de uma sequência de fotografias.

1895: O CINEMA SURGE COM O ATO DE PAGAR

A projeção de imagens e sua inscrição em película 
surgiu antes do cinema. O que reuniu estas inúmeras 
técnicas criadas de maneira independente em um pro-
cesso comum para inaugurar o meio foi um modelo de 
consumo apropriado – capaz de impulsionar a indús-
tria cinematográfica. (MENOTTI, 2007)

Portanto, comemoramos o ano de 1895 como a explo-
ração comercial da sétima arte e não da invenção de 
sua produção. O cinema surgiu com o ato de pagar,  
através da exploração comercial da projeção de uma 
película. No dia 28 de dezembro de 1895, 10 filmes fo-
ram apresentados ao público pagante no Salon Indien 
du Grande Café, em Paris (MENOTTI, 2007), através do 
cinematógrafo criado pelos irmãos Lumière. 

Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera pa-
rada, em preto e branco e sem som. Um especial 
emocionou o público: a vista de um trem che-
gando à estação [...] (BERNARDET, 1980, p.12 )

O ambiente era modesto, com uma tela em tecido, ca-
deiras e um aparelho de projeção colocado sobre um 
banco.

O local em que o cinematógrafo foi apresentado para 
o público foi determinante para o desenvolvimento 
do cinema nos primeiros anos, pois era um ponto de 
encontro em que as pessoas podiam beber, conversar, 
assistir apresentações e se divertirem. Estas casas 
de espetáculos variados eram conhecidas como vaude-
villes ou smoking concerts nos Estados Unidos, mu-



21

sic-halls na Inglaterra e café-concerts na França.

No início, o cinema não possuía um local apropriado 
e muitas exibições eram itinerantes, quase sempre 
ocorrendo em espaços abertos, consolidando-se aos 
poucos, na medida em que se tornou economicamente 
estável. O “ir ao cinema”, moviegoing, na época era 
determinado pelo dispositivo, já que não existia um 
local fixo. (MENOTTI, 2007) 

Por não possuir uma característica própria, as proje-
ções ocorriam juntamente com outras atividades cul-
turais, tais como: teatro popular, feiras, parques 
de diversão e cafés. (MACHADO, 2002)

O CINEMA FIXO EM UM DETERMINADO ESPAÇO

Os Nickelodeons - espaços destinados à exibição ci-
nematográfica - se popularizaram em torno de 1905. O 
cinema era um teatro barato, exibia filmes curtos, sem 
um horário fixo, o que se adequava ao salário e ao 
ritmo de vida da classe trabalhadora. Estes locais, 
por terem a audiência associada aos proletariados 
dos cinturões industriais, eram pequenos, insalubres 
e espantavam a elite. (MENOTTI, 2007)

De acordo com Menotti estes estabelecimentos fixaram 
a exibição de cinema em um determinado espaço/local, 
marcado pela separação entre a sala de projeção e o 
público. Os espectadores possuíam um comportamento 
interativo e vivaz.

Figura 3: A exibição da chegada do trem na estação - 1895
Fonte: Online.

Figura 4: Irmãos Lumière e o cinematógrafo
Fonte: Online.
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Os nickelodeons se expandiram e em 1910, nos Estados 
Unidos já havia cerca de 10.000 salas de exibição. 
A indústria cinematográfica expandiu e os filmes se 
tornaram mais longos e complexos, visando atrair a 
classe média. Surgem ambientes mais bem estrutura-
dos, chamados movie palaces, com uma arquitetura e 
decoração extravagante, além de definição de horários 
e cadeiras marcadas.

Este ambiente possuía programações com cerca de três 
horas de duração, em que o filme não era o único foco: 
havia apresentações ao vivo e alguns curtas.

Os produtores ao buscarem aliar-se aos expectadores, 
possibilitam uma nova dinâmica de exibição, visando 
garantir um mercado e valorização do filme. Surge na 
década de 20 o filme sonoro, que gera uma nova orga-
nização na indústria da sétima arte. Diante disso, 
as apresentações ao vivo que ocorriam, perdem o apelo 

econômico e são retiradas do espetáculo e a convi-
vência social, que até então se caracterizava como 
moviegoing, se decompõe. 

Um frio que não vinha do ar condicionado per-
corria os camarotes. Ir ao cinema se tornou 
uma experiência solitária, ainda que todas 
as cadeiras estivessem ocupadas. A tela ba-
rulhenta tinha ganhado a máxima importância. 
(apud HALL; MENOTTI, 2007, p.37)

Em 1929, com a queda da bolsa de Nova York, os exi-
bidores tiveram dificuldades em manter o padrão dos 
serviços oferecidos. As grandes empresas sofreram 
pela falta de público, já que a população não possuía 
dinheiro suficiente para ir ao cinema, que no momento 
oferecia apenas um filme. Assim, os donos de cinema 
tiveram que utilizar a criatividade para atrair os 
espectadores, com brindes, shows e festas beneficen-
tes. (MENOTTI, 2007)

No final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Uni-
dos, as salas de exibição se multiplicam devido à 
prosperidade econômica. Porém, na década de 50, com o 
surgimento do televisor, há uma nova crise no cinema. 
Segundo Bernardet, nos E.U.A., as salas de exibição 
passam de 21.000, com 90 milhões de expectadores, em 
1945 para 14.000 salas, com 45 milhões de especta-
dores, em 1955. Simultaneamente, as emissoras de TV 
crescem muito.

Portanto, houve uma necessidade de reorganização 
para apresentar o que não era possível pela televi-
são, com filmes sofisticados e maduros que motivassem 
as pessoas a saírem de casa. Sendo assim, há o desen-

Figura 5 e 6:Exterior e interior do primeiro Nickelodeon em Pittsburg, 
E.U.A, respectivamente.
Fonte: Online.
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volvimento técnico dos filmes com cor, a tela amplia, 
investe-se em grandes espetáculos, começa a se fazer 
filmes para públicos específicos e surge o cinema de 
arte. Aos poucos as salas de bairro vão sendo fecha-
das e os cinemas se concentram em locais de maior 
poder aquisitivo. (BERNADETT, 1980)

Há também a implantação de tecnologias como: a tela 
panorâmica e a projeção 3D. A primeira busca estimu-
lar a visão periférica do público e a segunda ofere-
cer um forte sentimento de participação física.

A qualidade da experiência cinematográfica volta a 
ser uma preocupação, pois é ela que irá diferenciar 
o audiovisual de uma sala de cinema do que assistir 
a televisão em casa. A sala de projeção passa a ser 
vendida como um excelente local, como forma ideal de 
consumo, onde se prende a atenção do espectador; ao 
contrário da TV, que era considerada como uma forma 
de visão distraída. 

A sala de cinema se torna um ambiente em que o ser 
humano não tem consciência do espaço físico em que 
está vendo o filme; tendo a função de fazer com que o 
espectador se volte apenas para o ver-olhar-ouvir, 
em que o filme se torna o único estímulo. (MENOTTI, 
2007) 

De acordo com Hugo Mauerhofer, um psicólogo alemão, 
essa situação é definida como situação cinema: “um 
regime particular de consciência definido pelo iso-
lamento mais completo possível do mundo exterior e 
de suas fontes de perturbação visual e auditiva”. 
(MENOTTI,2007, p.20)

Nas décadas de 60 e 70, a população se mostra mais 
seletiva sobre o que assistir, o que faz com que 
a indústria cinematográfica redimensione o filme. A 
partir deste momento, cada filme lançado deveria tor-
nar-se um evento, com seu lançamento simultâneo no 
maior número de salas possível. A propaganda nos te-
levisores era um meio de divulgação. (MENOTTI, 2007) 

O novo modelo de exibição fez com que fosse criado um 
novo espaço, os chamados multiplex. O primeiro sur-
giu em 1963, mas sua popularização ocorreu a partir 
da década de 80. Este novo ambiente – o que existe 
hoje – são cinemas com mais de uma sala de projeção, 
construídas em torno de um foyer, com uma bilheteria 
e lanchonetes. Os filmes lançados são projetados em 
três ou quatro salas, em vários horários para ficarem 
disponíveis para o público e conforme o filme deixa 
de ser novidade, sua presença nas salas de cinema 
diminui. Esse ritmo de exibição agilizou o retorno 
necessário para pagar a produção e publicidade do 
filme. (MENOTTI, 2007)

Como os filmes se tornaram produtos caros, foi neces-
sário a venda de concessões para que gerasse lucro 
para os exibidores. (MENOTTI, 2007)

O ambiente dos movie palaces já havia suprimido a 
socialização das pessoas na sala de cinema, porém ela 
ainda ocorria nos foyers e durante os intervalos. Com 
o multiplex, houve o fim do regular moviegoing, que 
era determinado pela convivência social, como uma 
forma das pessoas se interagirem. 

O design dos multiplex de hoje não nos per-
mite negar: os espaços de exibição passam a 
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subescrever um comportamento privatizado, um 
isolamento ainda maior que o telespectador em 
sua casa (MENOTTI, 2007, p.43)

Essa nova arquitetura, com uma nova forma de exi-
bição, impôs um intenso ritmo de consumo, em que as 
pessoas não param para conversar; apenas compram re-
frigerantes e pipocas antes e vão para as salas de 
cinema. O foyer tornou-se apenas um espaço de fluxo e 
devido ao consumo exacerbado, os donos de shoppings 
centers passam a investir na construção de multiplex 
dentro dos shoppings.
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1.2 E NO BRASIL? 
 
No Brasil, não era diferente. A primeira exibição pú-
blica de cinema ocorreu em 8 de julho de 1896, no Rio 
de Janeiro, com reprodução de filmes curtos da vida 
cotidiana europeia - em uma sala alugada do Jornal Co-
mércio. Após um ano foi instalada a primeira sala fixa 
para exibição de imagens em movimento, embora não fosse 
destinada exclusivamente para isso. (BILHARINHO, 1997)

A capital paulista presenciou a primeira sessão de ci-
nema um mês depois da estreia da projeção de filmes no 
Rio de Janeiro, de forma privada no dia 7 de agosto e de 
forma  pública e paga no dia seguinte, em 8 de agosto. 
(BARRO, 1996) As exibições em sua maioria ocorriam em 
espaços abertos, e eram intensamente ligadas às festas 
nas ruas, com um público diversificado. Quando aconte-
ciam em espaços fechados, os mesmos possuíam um caráter 
transitório, ocorrendo normalmente em ambientes impro-
visados.  (SANTORO, 2005) 

O cinema, por ter sua presença ligada com a vida nas 
cidades, tem seu auge no Brasil quando há a conversão da 
maioria da população rural em urbana.  Deste modo, com 
o início do século XX, foram sendo instaladas salas de 
exibições luxuosas e com enorme capacidade de lugares 
nas principais cidades do país. (PINTO, 2001) Portanto, 
nota-se que o desenvolvimento das salas de cinema no 
Brasil, acompanhou o movimento que vinha ocorrendo em 
outros países, em especial nos Estados Unidos, porém um 
pouco mais tardio. 

Os movie palaces fizeram parte das ruas das principais 
capitais, especialmente na cidade de São Paulo. O UFA 
Palace de Rino Levi, arquiteto que se destacou em 

Figura 7: Cine Palácio, RJ - 1906 - Arquiteto Morales de Los Rios
Fonte: Online.

Figura 8: Reforma do Cine Palácio na década de 40
Fonte: Online.
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projetos de cinema no Brasil, simbolizou um marco de modernidade das 
casas de cinema no país. Entretanto, o contexto da crise da bolsa de Nova 
York, os fatores refletiram no Brasil, o que fez com que as pessoas não ti-
vessem dinheiro para frequentar as salas de exibição. As produções começaram 
a atrair um novo público, com exibição de filmes pornográficos. (SOUZA, 2013)
 
Segundo a ANCINE (Agência Nacional do Cinema) o Brasil possuía um grande 
parque exibidor e descentralizado com praticamente 3.300 salas de cinema 
em 1975, uma para cada 30.000 habitantes, sendo a maioria em cidades do 
interior. Desde então, a urbanização acelerada, a falta de investimentos 
em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, 
as mudanças tecnológicas, com a popularização da TV, entre outros fato-
res, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, havia pouco mais de 1.000 
salas. 

Aos poucos as salas de rua foram se fechando e migrando para os shoppings 
centers. Com a expansão destes, a atividade de exibição se reorganizou 
e o número de cinemas mais que duplicou, até chegar em 2009 com 2.110 
salas de exibição em funcionamento, em 2013 com 2.678 e em 2015 atingiu 
3000 salas de exibição. 

A cidade de Uberlândia é, portanto, um exemplo disso, onde todas as sa-
las de rua encerraram suas atividades, inaugurando o cinema no shopping. 
Essa migração se deu principalmente pela necessidade de lucros e pela má 
qualidade das salas de rua.

Figura 10: Tabela
Número de salas de cinemas por 
ano no Brasil  1971 – 2009

Fonte: ANCINE.
Figura 09: Gráfico de Evolução das salas de exibição no Brasil de 1971- 2015
Fonte: ANCINE.
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Figura 11: UFA Palace, Arq. Rino Levi 
Fonte: Online.

Figura 14: Interior do Cine Brasil – Belo Horizonte  
Década de 1930 

Figura 15: Cine Brasil – Belo Horizonte – Década de 1930 
Fonte: Online. 

Figura 12: UFA Palace - Inaugurado em 1936 - SP
Fonte: Online.

Figura 13: Cine Ipiranga – SP – Arq. Rino Levi 
Fonte: Online.
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A cidade de Uberlândia foi palco de inúmeras sa-
las de cinema no século XX. O primeiro registro 
de projeção cinematográfica na cidade – na época 
denominada São Pedro do Uberabinha – ocorreu em 
1908, em um pátio de uma casa, com a passagem de 
pessoas que levavam um cinematógrafo a procura 
de expectadores nas pequenas cidades e povoados. 
(PINTO, 1997)

Ainda segundo Pinto, em 1909 foi inaugurada a pri-
meira sala de exibição, chamada Cine Theatro São 
Pedro. Esta abrigava um grande palco, capacidade 
para 500 expectadores, camarotes laterais e um pe-
queno bar. Porém, por não acompanhar a moderniza-
ção e o progresso, o Cine Theatro foi fechado para 
dar lugar a salas de exibição mais modernas. 

A tabela ao lado mostra a quantidade de salas de 
cinema que fizeram parte da área central da cidade. 
No entanto, muitas não obtiveram destaque na vida 
social da cidade, funcionando por pouco tempo.

O cinema na época era um ambiente de entreteni-
mento e convivência social, um local de encontro 
e  o encanto pelo cinema provocou uma proliferação 
destas salas de exibição em todo o país. 

Em Uberlândia, entre os anos de 1930 a 1950 houve 
abertura das maiores salas de exibição, mas que 
aos poucos foram sendo fechadas. Algumas funciona-
ram por mais tempo, como é o caso do Cine Theatro 
São Pedro, Cine Theatro Avenida, Cine Teatro Uber-
lândia e o Cine Regente. 

O Cine Theatro Uberlândia marcou a paisagem urbana 
da cidade, devido a sua construção destacada pela 
grandiosidade e imponência. O Cine Regente, de influ-
ência Art Decô era um cinema grande, com capacidade 
para 1.434 expectadores, apesar de não ser luxuoso 
e requintado. Quando inaugurado, se tornou o segundo 
maior cinema da cidade, mas em 1999 teve uso espo-
rádico para exibições de filmes e posteriormente foi 
desativado e alugado para uma igreja, sendo reaberto 
em 2000 e, por falta de público, definitivamente fe-
chado em 2003.(PINTO, 2001) 

No fim da década de 1970, o Cine Avenida foi reformado 
e recebeu o nome de Cine Bristol. Este foi um grande 

1.3 AS SALAS DE CINEMA EM UBERLANDIA E SUA MIGRAÇÃO PARA O SHOPPING CENTER

Cine Teatro São Pedro
Cine Carneiro
Cine Central
Cine Theatro Avenida
Cine Teatro 
Éden Cinema
Cine Brasil
Cine Paratodos
Cine Regente
Cine-it
Cine Vera Cruz
Cine Bristol 
Cine Windsor
Cine Comodoro

1909
1910
1918
1928
1937
1938
1938
1948
1952
1963
1966
1970
1980
1980

Figura 16: Tabela - Salas de cinema em Uberlândia e o ano de inauguração
Fonte: Autora.

CINEMAS INAUGURAÇÃO
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representante das salas cinematográficas de Uberlân-
dia, apesar de não possuir o esplendor dos palácios 
cinematográficos. O cinema comportou 680 lugares e 
500 após sua reforma e reestruturação. Devido aos 
custos elevados, assim como outras salas, o Cine 
Bristol fechou suas portas, sendo substituído por 
uma casa de bingos. (CASTRO, 2008)

No momento em que houve a liberação da censura no 
Brasil, vários cinemas passaram a ter programações 
de filmes pornográficos. Em Uberlândia pode-se ser ci-
tado o Cine Comodoro e o Cine-it, ambos anteriormen-
te possuíam exibições de outros gêneros. O primeiro 
localizava-se próximo ao Regente - composto por 220 
lugares – e apenas em 1998 passou a exibir uma pro-
gramação de cunho pornográfico. O Cine-it, inaugurado 
em 1963 – capacidade para 355 pessoas – passou a ter 
essas exibições na década de 1980, mas assim como de-
mais salas da época, encerrou suas atividades devido 
a falta de recursos. (CASTRO, 2008) Anos depois, o 
cinema reabriu, exibindo e realizando apresentações 
de mesmo cunho, sendo fechado novamente em 2014 e o 
imóvel encontra-se atualmente à venda. 

A década de 1990 portanto foi marcada pelo fechamen-
to dos cinemas de rua na cidade de Uberlândia e seus 
espaços passaram a ser utilizadas como bingo, igreja 
evangélica, loja de eletrodomésticos. Não obtendo 
sucesso, foram demolidos ou reformados para atender 
a outras finalidades. (CASTRO, 2008)

O Center Shopping, inaugurado em abril de 1992, ini-
ciou o novo sistema multiplex de cinemas, com várias 
salas e complexos racionalizados e padronizados, al-
terando a estrutura das antigas salas. (CASTRO, 2008)

O sistema multiplex [...] é um conceito ame-
ricano que transforma um complexo de cinemas 
em uma espécie de shopping de entretenimento, 
com sessões começando a cada quinze minutos e 
grandes áreas de alimentação. [...] Poltronas 
amplas, projeção de última geração, som dolby 
stereo, salas stadium (pé direito alto, per-
mitindo o desnível das linhas de colunas com 
ampla visão da tela) completam sua estrutura.           
(CASTRO, 2008. p.128)

Além disso, houve o apelo do shopping em oferecer 
conforto, praticidade, segurança, estacionamento e 
diversos outros serviços que agradam aos usuários.  

A decadência dos cinemas de rua não se deu apenas 
pela construção de um novo modelo, mas também pelas 
condições estruturais e técnicas que foram questio-
nadas devido a constantes reclamações de espectado-
res sobre a má qualidade das salas de exibição. Além 
destes fatores, houve o surgimento de novas fontes de 
diversão como a TV e o video cassete.  Apesar disso, 
o fim destas salas não eliminou o ato de ir ao cinema.

Atualmente, existem oito salas de projeção no Center 
Shopping e cinco no Uberlândia Shopping.
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Figura 17: Fachada Cine São Pedro
Fonte: PINTO, 2001.

Figura 18: Cine Central
Fonte: PINTO, 2001.

Figura 19: Interior do Cine Theatro Uberlândia. s/d
Fonte: PINTO, 2001.

Figura 20: Sala de espera do Cine Theatro Uberlândia - 1937
Fonte: PINTO, 2001.
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1.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Ao longo do capítulo foi apresentado o processo his-
tórico do cinema, desde o seu surgimento, quando 
ocorria de forma itinerante à fixação do mesmo em 
salas de exibições, mantendo sempre intrínseca rela-
ção com as cidades, como uma forma de entretenimento 
essencialmente urbana. Em Uberlândia, assim como em 
outras cidades do Brasil e do mundo, houve a decadên-
cia dos cinemas de rua, dando lugar a um novo mode-
lo, que acabou sendo inserido nos shoppings centers. 

O mapa a seguir nos mostra alguns cinemas de Uber-
lândia no século XX e onde eles se localizavam, 
tendo uma relação direta com a cidade, ao contrá-
rio do que ocorre hoje, onde os cinemas inseri-
dos nos shoppings se fecham para a vida urbana. 

Figura 21: Fachada Cine Regente
Fonte: Online.

Figura 22: Sala de Projeção do Cine Regente
Fonte: PINTO, 2001.
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cine vera cruz  éden cinema      cine regente    cine theatro    cine avenida/   cine-it        cine central/  cine theato    praça tubal
                                                 uberlândia      bristol                        brasil        são pedro     vilela                         

Figura 23: Mapa com enfoque em onde se localizavam alguns dos cinemas de rua da cidade de Uberlândia (área central da cidade)
Fonte: Autora.  
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2.1 CINEMA E EDUCAÇÃO

No Brasil, em 1920 já se ouvia falar em escolas de ci-
nema, mas coube à atividade realizada em cineclubes a 
responsabilidade pelas primeiras reflexões de cinema. 
Desta maneira, ligadas ao cineclube, as duas escolas 
precursoras de ensino superior de cinema no Brasil 
foram a Escola Superior de Cinema da Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais, em 1962, situada na cidade de 
Belo Horizonte e no mesmo ano em São Paulo, a Escola 
Superior de Cinema São Luiz. Dentre os cursos públi-
cos, coube a Universidade Federal de Brasília – UnB – o 
primeiro curso de cinema.  (SILVA, 2012) Os consolida-
dos, criados com poucos anos de diferença e que exis-
tem até hoje, foram na Universidade de Brasília - UnB, 
Universidade de São Paulo - USP e Universidade Federal 
Fluminense UFF, e o primeiro em instituição de ensino 
privada foi na Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP. 

As escolas de cinema dialogam com as demandas e por 
isso foi modificado sua estrutura e ensino com o passar 
do tempo, de acordo com a transformação nos meios de 
produção. O mundo transformou-se com a consolidação 
do digital. No audiovisual houve mudanças em todo o 
processo, desde a dramaturgia, produção, captação de 
imagens e sons, edição, direção, finalização e também 
na circulação e preservação das obras.  Novos cursos 
de audiovisual foram criados em razão da diminuição 
dos custos com equipamentos e insumos para a reali-
zação. Assim, apesar de muitas escolas considera-
rem interessante o contato com a película, devido 
ao rigor e fluxo de trabalho que esta demanda, não 
se tem essa experiência como antes. (SILVA, 2012)

O número de escolas de cinema e audiovisual cresceu 

bastante em virtude das facilidades trazidas pela 
tecnologia emergente e por um maior interesse dos jo-
vens por este universo.  A escassez de cursos de cine-
ma no Brasil, tinha como um dos fatores, o alto custo 
de criação e manutenção de infraestrutura necessária. 
(SILVA, 2012) 

Os recursos digitais proporcionaram uma autonomia 
para as escolas de cinema, desde a pré-produção até 
a finalização, e o interesse crescente pela ativida-
de cinematográfica teve eco também no meio acadêmico. 
(SITE FORCINE). Um exemplo é a Universidade de Bra-
sília - UnB -, que antes, quando ainda era utilizada 
a película, parte do trabalho tinha que ser feito no 
Rio de Janeiro ou em São Paulo, pois não havia labo-
ratórios de imagem e áudio para esta tecnologia. Com 
o recurso digital, todo o processo é feito nos labo-
ratórios da faculdade, com maiores possibilidades de 
criação e ampliação das práticas de ensino. Mas ainda 
existem problemas estruturais a serem enfrentados e 
há certa dificuldade em acompanhar todas as mudanças 
tecnológicas. (SILVA, 2012)

A maioria dos cursos de cinema no Brasil está 
integrada a Instituições de Ensino Superiores, 
se por um lado é altamente positivo ao tomarmos 
como parâmetro o ensino onde a reflexão e a ex-
perimentação tem um papel importante, por outro 
lado traz sérios problemas no que diz respeito ao 
saber mais especializado no ponto de vista tec-
nológico, pois as IES públicas não têm incentivos 
que lhes permitam acompanhar os rápidos avanços 
na área. (FORCINE; http://www.faap.br/forcine)
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2 - Entrevista concedida por Pedro Naves, proprietário da rede Cinemais em Uberlândia, localizada no Center Shopping, à pesquisadora Kellen Marçal 
de Castro, no dia 31 de março de 2004. (NEVES, 2006)

Os cursos de cinema e audiovisual se localizam em 
sua maioria no Estado de São Paulo e em Uberlândia 
atualmente não há cursos. A Unitri (Universidade do 
Triangulo/ Uberlândia – MG) implantou um curso tec-
nológico com duração de dois anos no ano de 2003, mas 
que hoje já não faz mais parte dos cursos ministrados 
pela instituição. O mesmo contava com especialidades 
de direção, roteiro, produção, fotografia, ilumina-
ção, edição, filmagem, som e trabalhos em computação 
gráfica para cinema, TV e mídia digital. 

2.2 SALAS DE CINEMA E OS SHOPPINGS 

O sucesso dos shoppings, segundo Valquíria Padilha, 
em seu livro “Shopping Center: a catedral das mer-
cadorias” se deu ao agregar o conforto de um espaço 
privado e controlado, se opondo a vida imprevisível 
do espaço urbano público. É um universo de consumo, 
com praticidade, estacionamento próprio, climatizado 
e que gera sensação de segurança nas pessoas que o 
frequentam. Porém, é um ambiente alienado, que man-
tém uma relação de indiferença com a cidade que o 
rodeia, já que se fecha para ela. A arquitetura dos 
shoppings faz com que o indivíduo ao estar dentro 
deste espaço não se interesse pelo o que se passa do 
lado de fora, perdendo também a noção do tempo. No 
entanto, essa segregação acaba sendo camuflada, pois 
faz com que os frequentadores se distraiam com as di-
versas lojas de comércio e serviços de alimentação. 
Em Uberlândia, como já mencionado no capítulo an-

terior, houve uma redução da inauguração de novas 
salas de exibição e o fechamento de outras, devido 
à dificuldade que os proprietários possuíam em manter 
as condições estruturais e técnicas destes espaços, 
já que o mercado cinematográfico se retraía. O ato 
de ir ao cinema, para continuar se configurando como 
um comportamento prazeroso, necessitou sofrer trans-
formações, remodelando as salas de exibições. Com 
isso, houve a inserção de grande parte dos cinemas 
em shoppings, que iniciou primeiramente nas grandes 
capitais e posteriormente das cidades de médio por-
te. (NEVES, 2006). Na década de 1990, foi inaugurado 
na cidade o multiplex inserido no Center Shopping.  

Em uma entrevista concedida pelo proprietário da 
rede Cinemais de Uberlândia, em 2004, que era locali-
zada no Center Shopping, Pedro Naves afirma:“[...] é 
um casamento que deu certo. O casamento entre cinema 
e shopping já vinha dando certo em diversos lugares 
no mundo e quando chegou ao Brasil deu certo também, 
pois onde se fazia um shopping se fazia também um ci-
nema. O cinema é uma loja-âncora do shopping center, 
isto é, ele ajuda a atrair público.”2 

Assim, a união entre cinema e shopping foi uma es-
tratégia de marketing que visava atrair uma parcela 
significativa de frequentadores.

A inserção das salas de cinema em shoppings fez com 
que melhorasse a qualidade audiovisual, porém, fez 
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também com que estas salas perdessem sua relação com 
o urbano. Além deste problema, o cinema se monopoli-
zou em poucas empresas, como pode ser visto em dados 
fornecidos pela ANCINE, o que faz com que salas de 
cinema não sejam mais abertas em outras cidades bra-
sileiras, por não se enquadrarem no perfil de lucro 
que estas empresas desejam ou por não possuírem um 
shopping (o que ocorre nas pequenas cidades).   

Uberlândia possui atualmente salas de projeção em 
dois dos quatro shoppings existentes – Center Sho-
pping e Uberlândia Shopping, inaugurado em 2012. 
Além da falta de conexão destas salas com o tecido 
urbano, há também outro aspecto: a localização. 

A figura 28 mostra a base de Uberlândia e onde estas 
salas estão localizadas, cada vez mais distantes da 
área central da cidade, o que muitas vezes dificulta 
o acesso as salas de exibição.

Figura 24: Entrada Cinemark Uberlândia
Fonte: Online
Figura 25: Corredor de acesso às salas de cinema do Cinemark Uberlândia
Fonte: Online.
Figura 26: Bomboniére do Cinépolis Uberlândia.
Fonte: Autora
Figura 27: Corredor de acesso às salas do Cinépolis Uberlândia
Fonte: Autora.
Respectivamente
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Figura 28:  Localização dos cinemas em Uberlândia.
Fonte: Autora.

Center Shopping

Uberlândia Shopping
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A incorporação das novas tecnologias fez o cinema 
concorrer no início da segunda metade do século XX 
com a TV e posteriormente com o videocassete, a cria-
ção das vídeo-locadoras, com os canais de TV a cabo, 
DVD e mais recentemente com a internet. (NEVES,2006) 

Mas, apesar do cinema ter passado por alguns períodos 
de crise e hoje existir inúmeros filmes onlines gra-
tuitos, além de empresas como Netflix, que contam com 
uma programação de séries e filmes por um baixo custo 
mensal, de acordo com dados da ANCINE, o número de 
salas de cinema e ingressos vendidos subiram desde o 
ano de 2009 a 2013.

habitantes e teve um total de 499.500 espectadores 
durante o ano.

Mas, apesar de inúmeras modificações no cinema e o 
conjunto de fatores que existem hoje propiciam as-
sistir ao filme em casa, as pessoas não perderam o há-
bito de irem nestes locais, pelo simples fato de que 
a experiência cinematográfica não é a mesma. A grande 
tela, o escuro e a imersão que se tem no filme quando 
se está em uma sala de cinema, traz sentimentos e 
sensações diferentes. 

2.3 O INCENTIVO AO CINEMA  

O programa “Cinema Perto de Você” foi criado pela AN-
CINE - Agência Nacional do Cinema – com o objetivo de 
ampliar o mercado interno de cinema, fortalecendo as 
empresas do setor e estimulando sua atualização tec-
nológica. Além disso, facilita o acesso da população 
de cidades de médio porte e em bairros populares dos 
grandes centros urbanos à obras audiovisuais através 
da implantação de novas salas cinematográficas.

Instituído pela Lei 12.599/2012, o programa possui 
parceria com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvi-
mento) e induz a formação de centros regionais con-
sumidores de cinema, o que ajuda a fortalecer ainda 
mais a indústria cinematográfica nacional. O mesmo 
se organiza em cinco eixos através de mecanismos e 
ações diversificadas que visam melhorar a oferta de 
capital para os empreendedores. Há, portanto, linhas 
financeiras para estimular empreendimentos privados 
e recursos para abertura de salas de exibição por 
meio da Prefeitura e Governo Estadual; Projeto Cine-

Figura 29: Dados gerais da exibição no país 2009-2013
Fonte: Online.

Se formos comparar o ato de ir ao cinema em Uberlân-
dia em 1939 com os dias de hoje, este se dava com uma 
maior frequência. Segundo dados trazidos por Luziano 
Pinto, em sua tese de mestrado “Situações de Cinema: 
tramas e imagens de sociabilidade – Uberlândia 30 a 
50” a cidade de Uberlândia possuía em 1939 18 mil 
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ma da Cidade; Medidas de desoneração tributária com 
o intuito de reduzir custos e Ações para estimular a 
digitalização do parque exibidor.

O foco principal do “Cinema Perto de Você” é a nova 
classe C, que representa cerca de metade da população 
brasileira. Mas, também foi concebido para organizar 
os desequilíbrios como a concentração das salas em 
áreas privilegiadas das grandes cidades, com estímu-
los para a implantação do cinema nas regiões Norte e 
Nordeste e para as cidades interioranas. Há também 
um desdobramento do programa: o “Projeto Cinema na 
Cidade”, que engloba ações para projetos em cidades 
pequenas a partir de 20 mil habitantes. 

Desta maneira, há incentivos para que as salas de 
cinema não se concentrem em determinadas áreas da 
cidade, como os shoppings por exemplo.

2.4 EXIBIÇÕES ALTERNATIVAS 

As exibições podem ser consideradas alternativas na 
medida em que representam uma circulação audiovisual 
não mediada pelo mercado ou pelo lucro. 

O cineclube é uma associação sem fins lucrativos, de 
caráter educativo e ético, dedicado ao cinema e que 
se desenvolveu em diferentes situações histórico-
-sociais, culturais e nacionais. Esta associação se 
dedica à exibição de filmes e estimulam seus membros 
a discutir e refletir sobre o cinema. 

No modelo predominante de cinema (que se tem nos 
shoppings), o filme é considerado como uma mercadoria, 

em que se tem o objetivo de gerar lucros, o contrário 
do que ocorre nos cineclubes, em que o importante é o 
filme e sua relação com o espectador ou vice e versa. 
Estes locais apresentam-se como consequência dessa 
insatisfação com a relação comercial e da disposição 
para criar uma relação mais democrática entre a obra 
cinematográfica e o público. (TAVARES, online)

Estas características fizeram com que essa modalidade 
de projeção fosse ignorada pela maioria das esferas 
institucionais, mas também tornaram estes espaços 
abertos a experimentação estética e motivadores de 
novas criações audiovisuais. (TAVARES, online) Os 
cineclubes foram responsáveis pela formação cine-
matográfica de grandes cineastas, tais como Glauber 
Rocha, Jean-Luc Godard e Win Wenders.

Estes locais, além de terem uma finalidade não lucra-
tiva, possui uma estrutura organizacional democrá-
tica, o que faz com que todos participem e decidam 
as atividades.  Estes podem ocorrer em salas com 
características próprias de uma sala de exibição, 
em um local adaptado ou até mesmo ao ar livre, tendo 
uma programação de filmes que não foram exibidos nos 
cinemas comerciais, que são vistos e debatidos com 
quem assistiu. (TAVARES, online)

No Brasil, o Movimento Cineclubista experimenta um 
processo de intensa rearticulação resultando na re-
organização do Conselho Nacional de Cineclubes Bra-
sileiros – CNC – entidade cultural e sem fins lucra-
tivos filiada à Federação Internacional de Cineclubes 
– FICC. 

O cinema de arte, alternativo ou independente, embo-
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3,4 Entrevista feita pelo Jornal Correio em maio de 2015. 

ra tenham diferenças, possuem uma semelhança básica 
entre si: a exposição limitada, o contrário do que 
ocorre com os filmes considerados comerciais, que 
predominam nas salas de exibição de todo o país. 

O cinema, desde seu surgimento, está vinculado ao 
potencial de retorno financeiro e por este motivo, nas 
salas de exibições ocorre a predominância de filmes 
comerciais. Em uma entrevista do Jornal Correio, a 
direção do Cinemark afirma: “a grade de programação 
é elaborada a partir da disponibilidade de cópias e 
da análise dos resultados de bilheteria, levando em 
conta critérios, como o interesse do público das di-
ferentes regiões”.3

No entanto é importante que existam exibições al-
ternativas, que não possuem um foco no lucro e que 
mostrem a produção independente de cinema.  

A cidade de Uberlândia possui algumas iniciativas 
que promovem a exibição alternativa de filmes, como 
festivais e cineclubes, sendo o Cineclube Cultura 
o projeto de maior duração. Segundo Paulo Torres, 
especialista que está à frente do projeto desde o 
lançamento, afirma em uma entrevista concedida para 
o Jornal Correio que é muito importante oferecer a 
possibilidade de as pessoas conhecerem outras cine-
matografias, e não apenas a dominante. Este programa 
ocorre na Oficina Cultura e recebe cerca de 400 es-
pectadores por mês, com exibição nos fins de semana.4

O projeto Cineclube cultura, sem fins lucrativos é 
realizado pelo Setor Audiovisual da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura da cidade e desde sua criação a 
política de programação é mantida e contempla exi-
bições de filmes pouco visíveis no circuito comercial 
de cinema, clássicos e produções independentes de 
títulos inéditos, sempre girando em torno de um eixo 
temático. Eventualmente, são realizadas palestras, 
mesas redondas e exposições, como atividades de im-
plementação.  

Outro projeto é o Cinema para Todos, realizado também 
pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, 
que cria circuitos gratuitos de exibição de filmes 
nos bairros e na zona rural, ocupando novos espaços 
e democratizando o acesso ao cinema. As exibições 
ocorrem bimestralmente e tem enfoque preferencial no 
cinema brasileiro e acontecem geralmente nas Escolas 
Municipais. 

No mês de abril do ano de 2015, Uberlândia recebeu 
a Mostra Contorno de Cinema Independente e da Borda 
com exibições de longas e curtas-metragens, além da 
realização de mesas de debates, palestras e oficinas. 
O evento foi idealizado pelo cineasta Carlos Segundo 
que afirma: “nós não conhecemos o que os filmes brasi-
leiros estão fazendo no mundo” [...] “Vamos traba-
lhar com filmes que já passaram por grandes festivais 
e estão fechando o circuito”. (Jornal Correio, abril 
de 2015)

As exibições de filmes e debates ocorreram no Teatro 
Rondon e no Teatro Municipal, enquanto as oficinas na 
UFU – Universidade  Federal  de  Uberlândia - e na 
Oficina Cultural.
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Figura 30: Mostra Contorno - Teatro Rondon
Fonte: Online.

Figura 32: Último dia da primeira edição da Mostra Contorno, com de-
bate após o filme. Teatro Rondon 12/04
Fonte: Online4

Figura 33: Oficina de Fotografia. 09/04 – Oficina Cultural

Fonte: Online.

Figura 31: Último dia da primeira edição da Mostra Contorno, com 
debate após o filme. Teatro Rondon 12/04
Fonte: Online4
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Atualmente Uberlândia conta também com eventos como 
Cineclube UFU e Cine Sesc, promovendo a circulação, 
difusão e acesso a produções cinematográficas nacio-
nais e internacionais.  

O Cineclube UFU, criado em março de 2016 promove 
sessões às sextas-feiras, no campus Santa Mônica da 
universidade. Já o Cine Sesc é considerado um dos 
maiores circuitos de exibição de cinema em Minas Ge-
rais e no Brasil, tanto do circuito comercial quanto 
alternativo e é realizado em parceria com o Departa-
mento Nacional do Sesc.

2.5 OUTROS USOS 

O cinema, desde o seu surgimento, evoluiu a fim de me-
lhorar a experiência cinematográfica; primeiro com o 
surgimento do som, em 1927, depois com a cor, dentre 
outras mudanças. A tecnologia foi associando-se ao 
cinema com o objetivo de se ter uma experiência mais 
rica e viva para o espectador. Mas contribuiu também 
para o aumento dos preços dos ingressos.

O cinema era uma tecnologia do século XIX que atra-
vessou todo o século XX e agora faz parte do século 
XXI. Com o fim da película e o surgimento do digital, 
a experiência é outra e as salas de cinema aos poucos 
vão adquirindo também outros usos, como transmissões 
ao vivo através de sinal satélite: o “Live Cinema”. 

O termo hoje faz referência à execução simultânea de 
imagens, sons e dados por artistas visuais, sonoros 
ou performáticos que apresentam suas obras diante 
da plateia. São apresentações em que a improvisação 

e o acaso fazem parte de um processo que resulta na 
possibilidade de criação e vivência, por parte do 
público, de uma experiência audiovisual expandida, 
que é também entendida como sensorial e imersiva. No 
Brasil, assim como em todo o mundo, o Live Cinema 
segue uma tendência iniciada a partir do início dos 
anos 2000.

2.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Entender a atual situação das salas de exibição que 
não possuem uma relação com a cidade,  além de com-
preender as transformações que a tecnologia propi-
ciou nas escolas de cinema do Brasil e o que isto  
influenciou no ensino, reflete na concepção de uma 
proposta e de seus usos. 

O programa da ANCINE tem como objetivo o incenti-
vo ao cinema, a fim de desenvolver e regular o setor 
audiovisual do Brasil, e incentivar o investimento 
privado, para que mais produtos audiovisuais nacio-
nais e independentes sejam vistos por um número maior 
de brasileiros.  Apesar de ser um programa voltado 
para a classe C, este dá incentivos para que as salas 
não se concentrem em algumas áreas da cidade, como 
no caso de Uberlândia, em shoppings que estão sendo 
construídos afastados da zonal central da cidade. 

Outro aspecto importante são os projetos de exibições 
alternativas na cidade. Alguns correm em locais im-
provisados - o que lembra o início do cinema, que não 
possuia um local fixo - como em auditórios na Univer-
sidade Federal de Uberlândia, ou em teatros da cida-
de, mas é notável que há público para tais projetos.
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As salas de cinema nos dias atuais também propiciam 
novos usos devido as tecnologias existentes. Desta 
maneira, perceber os espaços que existem hoje na 
cidade e as possiblidades que eles propiciam geram 
reflexões acerca da elaboração de uma proposta de um 
espaço para cinema, que visa primeiramente pensar 
nas ações que devem ocorrer neste ambiente.  





PROJETUAISREFEReNCIAS



48

Os estudos de projetos apresentados neste capítulo 
fazem parte do processo de análise para concepção do 
objeto. Busca-se apresentar exemplos de arquitetura 
que não estejam focados apenas no tema cinema, mas 
que refletem na proposta do “Espaço para Cinema”, seja 
em relação a inserção urbana ou a distribuição dos 
espaços. A partir disso são apresentados os seguin-
tes projetos: Praça das Artes, Fun Palace, Kantana 
Institute.5

5 As análises feitas não englobam todo o projeto, dando enfoque aos aspectos para serem utilizados ou não como referência.  

Localização: Rua Conselheiro Crispiniano 
Republica, São Paulo - São Paulo, Brasil
Secretaria Municipal de Cultura
Arquitetura: Brasil Arquitetura -  Francisco Fanuc-
ci e Marcelo Ferraz com Luciana Dornellas 
Ano do início do projeto: 2006 
Conclusão da obra: 2012
Área: 28.500 m²
Material: Concreto estrutural
Prêmio APCA 2012 – Categoria “Obra de arquitetura”

O projeto Praça das Artes foi uma iniciativa da Se-
cretaria Municipal da Cultura, com o objetivo de 
abrigar os anexos do Teatro Municipal: Orquestras 
Sinfônica Municipal e Experimental de Repertório, 
Corais Lírico e Paulistano, Balé da Cidade, Escolas 
de Música e de Dança, Centro de Documentação Artísti-
ca, Museu do Teatro Municipal, Administração, Salas 
de Recitais, áreas de convivência e estacionamento.

3.1 PRAÇA DAS ARTES

No entanto, a escolha do mesmo como referência pro-
jetual não é devido ao programa que possui, mas pelo 
fato de pensar que a arquitetura não necessariamente 
precise se impor em grandes espaços livres, visíveis 
à distância, mas que ela possa se adaptar e acomodar 
a diversas situações.

[...] a tipologia urbana da quadra aberta é rara en-
tre nós: na cidade de São Paulo, mesmo que na forma 
de exceção, alguns exemplos de ‘quadra aberta’ podem 
ser encontrados [...] (GUERRA, 2012) 

O projeto Praça das Artes é um deles, que cresce den-
tro de um miolo de quadra, sendo a área do terreno 
uma estreita somatória de lotes e pequenas desapro-
priações. Além disso, sua volumetria se adequa aos 
gabaritos existentes, não se sobressaindo em relação 
aos demais edifícios do entorno. 

A natureza do lugar, a compreensão não apenas como 
objeto físico, como fala Álvaro Siza, mas como 
espaço de tensão, conflitos de interesse e de fato-
res sócio-políticos da formação de cidade levou a 
uma decisão conceitual para a equipe de arquite-
tos. Assim, o projeto deve responder não apenas a 
uma demanda de um programa de novos usos ligados 
a música e a dança, mas também de maneira trans-
formadora a uma situação física e espacial que já 
existe, com vida intensa e com uma vizinhança pre-
sente, criando novos espaços de convivência. Desta 
maneira, segundo os arquitetos, projetar foi cap-
tar e inventar o lugar em uma mesma ação. (PORTAL 
VITRUVIUS, 2013)
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Figura 34: Croqui Brasil Arquitetura – Praça das Artes, implantação, volumetria e 
sua relação com parte do entorno.  

Fonte: Online.

Figura 35: Setorização.

Fonte: Autora.

A implantação atendeu a carência de espaços para o funciona-
mento do Teatro Municipal e desempenhou um papel de requalifi-
cação para esta área da cidade de São Paulo. O projeto, como 
mostra o croqui a seguir, se desenvolve em três direções, ocu-
pando espaços e criando vazios, estabelecendo um diálogo com o 
entorno imediato. O programa do complexo Praça das Artes está 
focado no estudo e na prática ligados à musica e à dança, 
com um caráter público de convivência, que permeia todo o 
conjunto.

A falta de um perímetro claro para 
edificação fez com que os arquite-
tos explorassem o terreno e a dis-
tribuição de espaços ocorreu a fim 
de aproveitar linhas livres deixa-
das pelos lotes. O térreo é livre, 
criando áreas vazias para o estar e 
a circulação pública, como se fosse 
uma grande praça, que faz com que os 
pedestres possam cruzar o quarteirão 
em três direções, seja a céu aberto 
ou protegidos pelas marquises (Figu-
ra 36). A ligação entre os edifícios 
ocorre no primeiro pavimento através 
de um núcleo que serve como recep-
ção e possui também um restaurante. 
(Figura 37). 
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Figura 36: Análise do Térreo. 

Fonte: Autora.

Figura 37: Análise do 1º Pavimento.

Fonte: Autora.

A questão acústica foi algo trabalhado no 
projeto. No Edifício Corpos Artísticos a 
solução foram lajes duplas separadas por 
um sistema de molas e alavancas que criam 
um colchão de ar junto a forros de lã, que 
isolam os andares de modo que nenhuma vi-
bração sonora é transferida. Nas salas de 
estudo de música e dança as paredes foram 
revestidas com material absorvente de som.

Desta maneira, o projeto arquitetônico en-
globa a construção e restauro de um con-
junto de edifícios que formam três módulos, 
que foram inseridos em uma série de lotes 
irregulares voltados para três ruas no cen-
tro de São Paulo. O miolo da quadra tem um 
papel estruturador, que serve como área 
de passagem ou permanência.

ASPECTOS  INTERESSANTES DA ANÁLISE DA PRAÇA 
DAS ARTES 

Vazio entre os edifícios
Arquitetura que não se impõe 

Projeto que se amolda ao terreno 
Regeneração urbanística

Permeabilidade 
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Figura 38: Praça das Artes
Fonte: Foto de Nelson Kon, Online.

Figura 39: Praça das Artes
Fonte: Foto de Nelson Kon, Online.
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Localização: Londres, Inglaterra 
Cliente: Fun Palace Foundation
Arquitetura: Cedric Price 
Ano do Projeto: 1960 - 1961 (não edificado)
Estrutura e acabamento: Malha composta por tor-
res e tesouras treliçadas provendo apoio e pontos 
de suspensão para fechamentos de vida útil cur-
ta. Guindastes móveis. Painéis de aço, alumínio 
e plástico. 
Período de construção: de 18 meses a 2 anos.

3.2 THE FUN PALACE

O projeto Fun Palace constitui um exemplo de uma 
arquitetura teatral que investiga diferentes pos-
sibilidades em relação à cena, espaço e público. A 
idealizadora deste ambiente foi a diretora de teatro 
Joan Littlewood que buscava propostas que agregassem 
outros pontos de vista na produção cênica da época. 
A ideia era de um edifício diferenciado, sem espaços 
compartimentados ou áreas destinadas a um determina-
do uso, com um conceito social de universidade nas 
ruas. A proposta consistia em um ambiente com fluidez, 
para que o público experimentasse as transformações 
dinâmicas do espaço, como um ator das mesmas. (RO-
DRIGUES, 2009)

Desta maneira, Cedric Price propôs um edifício cujo 
programa de atividades era aberto, sem impor um uso 
ou postura. (RODRIGUES, 2009) Pensava no usuário 
como parte do processo de design, dando liberdade às 
pessoas de controlarem e moldarem seu próprio espaço. 

O projeto se constitui a partir de uma malha tri-

dimensional, com pavimentos que podem ser acessados 
através de escadas rolantes ou elevadores que possi-
bilitam o acesso também as passarelas e plataformas 
suspensas. O edifício seria constituído por estrutura 
metálica cujas partes (parede, teto, escadas, plata-
formas) seriam de estruturas pré-fabricadas, montadas 
com o auxílio de guindastes, o que possibilitaria a 
flexibilidade do espaço. Além disso, por ser um espaço 
bem aberto, o projeto propicia que o indivído tenha 
inúmeras visadas e veja o que está ocorrendo em todo 
o espaço, como mostra na perspectiva abaixo. 

Figura 40: Perspectiva do interior do Fun Palace
Fonte: Autora.

O guindaste, a malha metálica e todos os aparatos 
técnicos davam ao projeto a aparência de um objeto 
industrial ou obra inacabada. 

A estrutura seria capaz de abrigar diversos usos, 
tais como: teatro, restaurante, cinema, oficinas, es-
paço para exposição, auditório, salas de aula, desde 
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Figura 41: Desenho esquemático do interior do Fun Palace
Fonte: Autora.

Figura 42: Planta do projeto The Fun Palace
Fonte: Online.

ASPECTOS INTERESSANTES DA ANÁLISE DO FUN PALACE
 

Liberdade para as pessoas moldarem o espaço de 
acordo com a necessidade do momento.

Possibilita visadas do que acontece no espaço.

que pudessem ser deslocadas e reorganizadas. Assim, 
o projeto “The Fun Palace” não adquiriu um programa 
de apenas um teatro, mas de um complexo de entreteni-
mento, em que o objetivo era que a população pudesse 
desfrutar do espaço, resultante de um ciclo contínuo 
de interação – ordem; desordem; organização.

No entanto, o projeto era bastante complexo e não foi 
concretizado. O Fun Palace fez com que Cedric Price 
adquirisse uma posição de um arquiteto inovador e com 
pensamentos provocativos da época.

Um conceito desenvolvido por Price foi o calculated 
uncertainty, criado com o objetivo de dizer que o 
arquiteto não sabe o que será preciso no futuro e que 
o uso do espaço se modifica com frequência de acordo 
com a demanda. “O fator do tempo é o elemento mais 
importante na produção de projetos válidos” dizia 
Cedric Price. A duração deste projeto em relação a 
Londres foi estimada em dez anos.

A ideia de Cedric Price é extremista e permite visua-
lizar  uma outra dimensão que se tem de um projeto em 
que se abre mão de todo o controle, sem rigidez e am-
bientes que determinam as ações dos indivíduos. Nele 
o usuário é o agente definidor do espaço de acordo com 
as necessidades do momento. No entanto, a escolha de 
analisar o Fun Palace não é refletir este extremismo 
no projeto, até mesmo por ser um espaço muito aberto 
a diversas modificações, mas com o objetivo de extrair 
questões como espaços que possam ser utilizados para 
diversos usos, de acordo com a necessidade do momento 
e as visadas. Além disso, o conceito de Price não é 
algo que seria adotado no projeto, com uma duração 
estimada. 
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3.3 KANTANA INSTITUTE 

Localização: Nakhon Pathom Province, Thailand
Cliente: Kantana Group Company Ltd
Arquitetura: Bangkok Project Studio - Boon-
serm Premthada 
Ano do Projeto: 2008/2009 – Construído: 2011
Área do sítio: 16.000 m²; Área construída: 
2.000 m²
O projeto foi um dos vinte finalistas do prê-
mio Aga Khan de arquitetura em 2013.

Figura 43: Instituto Kantana

Fonte: Online

A escolha do Instituto Kantana tem como objetivo 
analisar o programa, as áreas determinadas para 
cada setor e como ocorreu a distribuição deste 
espaço. A escolha também se deu pelo fato de que-
rer fazer um estudo de uma escola que foi edifica-
da especificadamente para tal função, sem espaços 
adaptados de uma edificação projetada para outro 
uso e sem estar inserida em uma universidade, como 
ocorre em muitas escolas de cinema no Brasil.

O Instituto Kantana é uma faculdade de graduação 

de Cinema e Animação com forte relação com a natu-
reza, o que enquadra com o ambiente natural que o 
rodeia, já que se localiza em um sítio, sem ter um 
contato com a cidade. O Instituto foi construído 
com paredes artesanais duplas de tijolos maciços 
de oito metros de altura, com perfis geométricos 
ondulantes. Estas paredes foram construídas com um 
espaçamento entre si, apoiadas por uma estrutura 
interna de aço, o que proporciona o isolamento do 
calor.  A escolha dos tijolos faz referência a um 
material que foi muito utilizado nas construções 
do país.

O projeto é setorizado em quatro blocos dividi-
dos em cinco áreas: centro de administração, sala 
de palestras/aulas, oficinas/estúdio, biblioteca e 
refeitório.

Figura 44: Diagrama - Setorização

Fonte: Online

Figura 45: Planta do Instituto Kantana - Setorização
Fonte: Análise feita pela autora.
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Cada setor abriga os seguintes espaços:

Setor Biblioteca Multimídia – Espaço integrado com: 
acervo, zona de estudo em grupo e privado, balcão de 
atendimento, pequeno jardim ao ar livre. Área total 
do setor: 305 m²

Setor Refeitório – Área de refeição; depósito; sa-
nitários masculino e feminino e para portadores de 
necessidades especiais. Área total do setor: 280 m²

Setor Salas de Palestras/Aulas – Duas salas de pa-
lestras/aulas com possibilidade de se tornarem uma 
grande sala. Capacidade: 120 lugares no total. Área 
total do setor: 200 m²

Setor Oficinas/Estúdios (concebido para atividades 
experimentais) – Três estúdios (edição de filme, som 
e imagem e gravação);            depósito para ar-
mazenar equipamentos; laboratório de animação; sa-
nitários masculino, feminino e para portadores de 
necessidades especiais.  
Área total do setor: 308 m²

Setor Administrativo – Sala de professores; sala de 
reunião; área de espera; setor financeiro; sala de 
primeiros socorros; coordenação; diretoria; sanitá-
rios. Área total do setor: 360 m²

A ligação entre os setores ocorre através de cor-
redores verdes ao ar livre implantados no sentido 
norte-sul e leste-oeste. Os corredores abertos foram 
criados no sentido de ter uma circulação eficiente e 
se tornar um ambiente agradável através da natureza 
inserida, além propiciar a ventilação e iluminação 
do local.

Figura 46: Planta do Instituto Kantana - Áreas verdes
Fonte: Análise feita pela autora.

Figura 47: Planta do Instituto Kantana - Circulação
Fonte: Análise feita pela autora.

Em todo o projeto as aberturas para iluminação e/ou 
ventilação ocorrem como mostra à figura 48, sendo que 
muitas possuem a função de um nicho como um espaço 
de leitura e relaxamento para o aluno.
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3.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Fazer uma leitura destes projetos tem portanto o 
objetivo de analisar questões sobre a ideia de um 
programa, a inserção urbana, que possibilita uma 
permeabilidade e a diferença entre um projeto rí-
gido com outro amplo.

Estudar o Fun Palace visa abstrair alguns pontos, 
com ambientes que possam ocorrem várias ações e 
espaços que não sejam segregados, o que não ocor-
re no Instituto Kantana. A escola tem um programa 
adequado, com circulação eficiente, mas com uma  
divisão dos espaços sem haver nenhuma integração.  

Segundo o arquiteto, Boonserm Premthada, a inten-
ção sempre foi um contado com o ambiente natural. 
Deste modo, tem-se a área de refeições e as salas 
de oficinas com um contato direto com o externo (o 
pátio), o que é um aspecto interessante.

Assim, o projeto atende as necessidades do Ins-
tituto e tem uma arquitetura que se adequa ao am-
biente em que está inserido, afastado da cidade e 
visando o simples e a tranquilidade. No entanto, o 
edifício é um contraponto para a proposta do “Es-
paço para Cinema” em vários aspectos. 

Apesar de haver uma permeabilidade/circulação efi-
ciente, os setores não se integram uns com os ou-
tros, não tendo nenhuma área em comum que os co-
necte. Além disso, este Instituto está implantado 
em uma área contrária ao desejo que se tem para 
o projeto, com um ambiente tranquilo, o que não 
ocorre no centro de uma cidade por exemplo. 

Figura 48: Aberturas e nichos
Fonte: Online

Figura 49: Área de refeições
Fonte: Online

Figura 50: Maquete física
Fonte: Online 
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O QUE?

A proposta consiste em um espaço para o cinema que 
dialogue com a cidade e reflita a sociedade. Assim, 
o projeto busca redefinir a inserção do cinema na 
cidade de Uberlândia, que hoje se encontra nos sho-
ppings. 

O projeto buscou atender um programa de um ambiente 
tanto para exibição de filmes comerciais, quanto in-
dependentes ou que não se inserem em nenhum destes 
modelos, abrigando estas exibições juntamente com 
uma escola para o aprendizado e produção da sétima 
arte. O objetivo foi ter um espaço com exibições ao 
ar livre, projeções, mas também em salas fechadas, 
que pudessem não apenas exibir filmes, mas ter novos 
usos, como o live cinema, discussões como um cine-
clube ou mesmo abrigar eventos e palestras. 

A escola que se integra a este espaço, é voltada 
para cursos técnicos e oficinas de curta duração 
para quem visa começar os estudos na área, criando 
então um lugar todo voltado para a aura do cinema. 
Desta síntese, surge outros elementos: um bar e 
café que visa criar uma área de lazer no centro do 
projeto, uma bombonière e um comércio com um reper-
tório voltado para o cinema.

POR QUE?

Atualmente, os filmes em cartaz tem um foco muito 
voltado à bilheteria e, por conta disso, o modelo 
multiplex, se encontra, na maioria das vezes, inse-
ridos em shoppings. As exibições alternativas, que 
visam explorar a produção independente ou de fil-
mes que não possuem um perfil mercadológico, também 
ocorrem na cidade, embora com menos espectadores e 
geralmente em locais adaptados. O próprio Cineclu-
be, que acontece nos fins de semana na Oficina Cul-
tural há anos, é realizado em um espaço adaptado: 
uma sala que possui um pequeno tratamento acústico, 
cadeiras estofadas, uma pequena tela e um projetor. 

Pela necessidade de um espaço para o cinema, a 
proposta para um ambiente de ensino e produção do 
mesmo, é de grande sinergia, além de não existir 
nenhum curso voltado para esta área em Uberlândia. 
O porquê de optar por uma escola que ofereça cursos 
técnicos e oficinas ao invés de uma qualificação su-
perior, se deve ao intuito de criar um espaço que 
desperte um interesse pela área, com foco na ati-
vidade prática.

A opção de ter também salas fechadas e não apenas 
exibições ao ar livre se deu pela necessidade em 
dialogar com as exibições tradicionais, que gera m 
uma imersão pessoal no filme, em que a tela é o único 
foco, devido ao tratamento acústico e luminotécnico 
- o que não ocorre em projeções ao ar livre. Estas, 

4.1 A PROPOSTA
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entretanto, não terão apenas exibições comerciais, 
mas serão espaços para exibição de filmes indepen-
dentes. Assim, o porquê de um “espaço para cinema” 
se deve em função de abrigar todos estes aspectos, 
visando criar um local para convívio e interação 
entre as pessoas. 

COMO? 

Pensar no “como” este projeto aconteceria implica 
primeiramente selecionar um espaço, um terreno que 
proponha esta interação com a cidade e que propicie 
a permeabilidade. 
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4.2 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA - A ESCOLHA DE UM LUGAR

A escolha da área central da cidade foi condicio-
nada pelo fácil acesso e grande fluxo de pessoas, 
um ponto de encontro de vários usos urbanos. 

Ao analisar esta zona, optou-se por um terreno 
próximo a Praça Adolfo Fonseca, um local que pos-
sui grande fluxo de pessoas durante a semana (no 
horário comercial) e nos fins de semana, no período 
noturno. O terreno é uma somatória de estaciona-
mentos privativos e um fundo de lote. Deste modo 
pode ter acesso por meio de três vias: Rua Goiás, 
Rua Santos Dumont e Av. João Pinheiro. Do ponto de 
vista urbano, esta proposta projetual equivale a 
edificação em um miolo de quadra. 

Figura 51: Localização do terreno - Área central 
Fonte: Autora.

Figura 52: Terreno 
Fonte:  Autora.
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O local escolhido está localizado no centro da ci-
dade, e faz divisa com o bairro Fundinho. Possui 
um fácil acesso, próximo ao Terminal Central, e se 
encontra entre vias estruturadoras da cidade, a 
Av. João Pinheiro, a Av. Afonso Pena e a Rua Goiás, 
que não é considerada estruturadora, mas por ser 
continuação da Av. Raulino Cotta Pacheco, conecta 
os bairros do setor oeste e noroeste.  O acesso é 
ainda mais facilitado pela Av. João Pinheiro, que 
possui uma pista de ônibus com fluxo que sai do Ter-
minal Central para outras áreas da cidade. 

vias 
arteriais

vias
estruturadoras

vias 
coletoras

terminal 
central

terreno

         ANÁLISE DO ENTORNO

A área central é predominante em comércios e servi-
ços, como se pode ver no mapa de uso do solo (Figura 
54), e é onde se concentra parte do lazer da cida-
de. No entorno imediato da Praça Adolfo Fonseca se 
tem bares, lojas, estacionamentos, restaurantes, 
academia, supermercado e uma casa noturna. 

A vida cultural da cidade também se faz presente 
nesta zona através do Teatro Rondon Pacheco, a Ofi-
cina Cultural e o Museu Municipal. 

comércio serviço habitação misto institucional sem uso praça terreno

Figura 53: Mapa de acessos ao terreno.
Fonte: Autora.

Figura 54: Mapa de Uso e Ocupação do solo  
Fonte: Autora.
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No horário comercial há um grande fluxo de pesso-
as que transitam no local e de veículos - que se 
intensificam nos horários críticos. Estes fluxos 
são reduzidos a noite, durante a semana, devido 
aos comércios e serviços que se fecham, gerando a 
dispersão das pessoas para suas residências. No 
entanto, por conter inúmeras atividades de lazer, 
há uma vida norturna intensa, especialmente nos 
fins de semana. 

No entorno, inúmeros estacionamentos privativos 
visam atender a grande quantidade de veículos  
que não são comportados pelos estacionamentos que 
existem nas ruas. 

Figura 55: Equipamentos do entorno imediato ao terreno.
Fonte: CAETANO, 2013, modificado pela autora.

Figura 56: Gabarito do entorno.
Fonte: Autora.

Embora esta área tenha uma alta densidade de 
construções, pode-se dizer que não há um cará-
ter de verticalização intensa, como se pode ver 
na figura 56, na qual se mostra as alturas má-
ximas do entorno. Grande parte das edifícações 
são térreas ou com dois pavimentos.

Essa leitura do entorno ajuda a definir diretri-
zes iniciais para o projeto que refletem na im-
plantação, volumetria e como se dará o diálogo 
com a cidade. Os cinemas, por estarem inseridos 
em shoppings, não possuem essa relação com a 
cidade e integrá-lo a realidade urbana como um 
equipamento da cidade abre a possibilidade de 
fluxo de pessoas no local e de uma requalifica-
ção de vários lotes que são hoje destinados a 
estacionamentos. 
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Figuras 57, 58, 59, 60 e 61: Fotos do entorno imediato.
Fonte: Autora.
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O TERRENO 

Figura 62: Insolação e ventos predominantes 
Fonte: Autora, 2015

Figura 63: Topografia do terreno e entorno. 
Fonte: Autora, 2015

Características do terreno:

Área do terreno (AT): 5.257m²
Coeficiente de aproveitamento (CA): 4,5 
CA x AT = 23.656,5m²
Taxa de Ocupação (TO): 60%
TO x AT = 3.154,2m²

Zoneamento Urbano: 
O terreno está localizado na Zona Central 1 (ZC1), que 
permite os seguintes usos:
S2 – Serviços diversificados; centros empresariais.
C1 – Comércio varejista local; bar, lanchonete ou simi-
lares; casas de café e chá; livraria e papelaria.
C2 – Comércio varejista diversificado;  restaurante; cho-
peria, pizzaria, etc.
E1 – Lazer; Praças.

Afastamentos mínimos: 

Edificações com até 2 (dois) pavimentos acima do 
nível do logradouro: 3 metros de afastamento 
frontal

Para edificações com mais de dois pavimentos aci-
ma do nível do logradouro, devem ser feitos pe-
las fórmulas: 

Afastamento frontal - H/10 + 2,10
Afastamento lateral e fundo - H/10 + 1,50

Sendo H, a altura do nível do logradouro até a 
ultima laje de piso da edificação

Av. João Pinheiro

VENTOS PREDOMINANTES
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Figuras 64 e 65: Terreno - Acesso Rua Santos Dumont
Fonte: Autora.

Figura 66: Panorâmica do terreno com acesso pela Av. João Pinheiro
Fonte: Autora.

Figura 67: Panorâmica do terreno com acesso pela Rua Goiás
Fonte: Autora.
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Na primeira etapa foi apresentado uma proposta de 
setorização e implantação tendo como diretrizes a 
permeabilidade e integração.

4.3 ESTUDO PRELIMINAR - APRESENTADO NO TCC1

Figura 69: Maquete de estudo do quarteirão - R. Santos Dumont
Fonte: Autora.

Desde os primeiros estudos, foi definido um eixo 
principal para o projeto, que propiciou a permeabi-
lidade e a área central do terreno como acessos para 
os cinemas fechados, a fim de permitir que o usuário 
permeie o interior do quarteirão. 

Foram feitos alguns estudos sobre a  paisagem e a 
edificação a ser construída, com visões de fora para 
dentro, que resultou em uma edificação com um gaba-
rito mais baixo voltado para rua Goiás e um gabarito 
mais alto voltado para a rua Santos Dumont. Como o 
lote voltado para Av. João Pinheiro é mais estrei-
to, optou-se por um ambiente sem edificação. 

Os cinemas foram implantados separadamente, o que 
gerou um falta de conexão entre os edifícios e a 
escola com acesso voltado para a rua Santos Dumont. 
Desta forma foram levantadas as seguintes questões 
na banca: 

• Reforçar a área central como elemento articulador
• Falta de integração no projeto (unir os cinemas)
• Fazer com que o usuário identifique as salas de 
cinema
• Trabalhar dualidade: como o cinema possui facha-
das cegas, trabalhar a escola em que o edifício pas-
sa a ser uma tela, revelando o cotidiano interno. 
• Criar um espaço comercial

Figura 68: Estudo do terreno - Eixo 
Fonte: Autora.
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Figura 71: Croqui de estudo paisagem x edifica-
ção - Av. João Pinheiro - Fonte: Autora.

Figura 70: Croqui de estudo paisagem x edificação 
R. Santos Dumont - Fonte: Autora.

Figura 72: Croqui de estudo paisagem x edifica-
ção - R. Goiás - Fonte: Autora.

Figura 73: Estudo preliminar - Implantação
Fonte: Autora.
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Cinema 1 vaga a cada 5 assentos
Escola 1 vaga a cada 50m²

SETOR 3: ÁREAS EXTERNAS
Cinema ao ar livre
Praça

SETOR 1: CINEMA
2 Salas de exibição
2 Salas de projeção
Acervo
Depósito
DML
Administração
Bilheteria
Bombonière
Foyer
Hall de entrada
Bar/café
Balcão de serviço
Cozinha
Despensa
Vestiário
Área interna de re-
feição

SETOR 2: ESCOLA
Recepção

Secretaria

Estoque

Administração

Sala dos professores

Biblioteca/videoteca

Salas de aula
Ilhas de edição

Estúdio

Depósito

Espaço multiuso

Sanitários

DML

Comércio

Café

Despensa

4.4 INTERPRETAÇÃO CONCEITUAL 4.5 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Através de um “brainstorming” surgiu uma inter-
pretação conceitual que exprime intencionalida-
des de projeto. 

A proposta de resgatar a conexão cinema-cidade, 
gera uma reflexão da sociedade. Pessoas sempre co-
nectadas, impacientes e muitas vezes dispersas, 
devido a quantidade de informações que recebem. 

Isso reflete em uma tendência para a conexão de 
usos, espaços que se interliguem por meio de in-
formações rápidas, paineis de interação, telas e 
projeções.

Portanto, os POP-UPS6 trazem a ideia de telas no 
projeto para causar dispersão do usuário. Ao mes-
mo  tempo que o conecta a outras ideias através da 
permeabilidade visual.

Setor 3: Estacionamento (Subsolo)

Figura 74: Brainstorming - Conceito
Fonte: Autora

Figura 75: Tabela - Programa de necessidades
Fonte: Autora

6 Janela que abre no navegador ao visitar uma página web ou acessar uma 
hiperligação específica. Utilizada para informação extra ou propaganda.
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4.6 PROCESSO PROJETUAL

Figura 76: Diagrama de bolhas
Fonte: Autora

Definido um programa de necessidades, o diagrama de 
bolhas foi pensado a fim de criar uma setorização 
adequada, que posteriormente reflete na implanta-
ção. 

O projeto parte da área central - “core” - com um 
elemento articulador (cinema aberto) e com eixos 
de permeabilidade definidos. As salas de cinema an-
tes implantadadas separadamente, foram inseridas 
em um mesmo edifício voltado para a Rua Santos Du-
mont, gerando um aumento do fluxo noturno da rua. 
Ambos os edifícios possuem um café ou bar voltado 
para a área central, que cria um espaço de lazer e 
interação entre os usuários.     

Figura 78: Croqui da implantação definida
Fonte: Autora

Figura 77: Croqui - Estudo da implantação TCC1
Fonte: Autora
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CROQUIS DE ESTUDO - FORMA

Figura 80: Croquis de estudo - Forma
Fonte: Autora

Figura 81: Croqui de estudo implantação e conexão cinema-escola
Fonte: Autora

O ELEMENTO - CINEMA ABERTO

Partindo da área central como elemento articulador 
e com o conceito de “POP-US” o cinema ao ar livre 
foi situado no “core” do projeto e se faz presente 
através de uma estrutura metálica, que reúne telas 
em led voltadas para três faces (a escola, o cinema 
e ao acesso pela Rua João Pinheiro). Uma quarta tela, 
escondida, foi situada com vista para cima, que faz 
com que a pessoa  se acomode na base do elemento para 
assistí-la.    

O elemento foi pensado através de protótipos, pri-
meiramente de massinha para ser modelado e poste-
riormente com palitos (protótipo 3), representando a 
estrutura metálica e as visadas que ele possibilita 
no ambiente, o que não ocorria no protótipo 1 e 2 
(opaco). 

Visando os multiplos olhares do usuário e consequen-
temente a dispersão, além das telas em led, no fim da 
tarde e a noite podem ocorrer projeções em uma das 
fachadas do cinema. O aparelho para tais projeções 
será situado na cobertura da passarela. 

  

PROTÓTIPO 1 PROTÓTIPO 2 PROTÓTIPO 3

Figura 79: Protótipos cinema aberto
Fonte: Autora
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CINEMA

Por se tratar de um projeto que foge de um modelo 
multiplex inserido em Shoppings, foram criadas ape-
nas duas salas fechadas, com uma quantidade menor de 
poltronas, comportando 126 pessoas em uma das salas 
e 186 em outra, já as salas de cinema existentes em 
Uberlândia possuem em torno de 245 à 300 lugares.

Com o acesso pela da área central, optou-se pela pro-
posta 2, concentrando bombonière, bar e bilheteria 
no pavimento térreo. Os cinemas foram locados no pri-
meiro pavimento, com um foyer único, com vista para o 
“core”, em que se tem acesso aos dois cinemas, crian-
do uma maior interação. As salas foram demarcadas com 
uma forma trapezoidal, sendo uma delas rotacionada, 
criando um deck e uma passarela que permite o acesso 
a escola pelo primeiro pavimento.   

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

Figura 82: Croqui de estudo - Cinema
Fonte: Autora

Para as salas de projeção há normas técni-
cas a serem seguidas, como a distância mí-
nima entre o encosto da primeira poltrona 
e a tela, os ângulos de visão, o desnível 
entre as poltronas entre outros aspectos 
que garantem o conforto do usuário para 
assistir ao filme (Figura 84). É importan-
te ressaltar a utilização de tecnologias 
digitais nestas salas.

Figura 83: Croquis de estudo - Volumetria cinema
Fonte: Autora

PROPOSTA 1 - Volumetria

PROPOSTA 2 - Volumetria
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Figura 84: Recomendação técnica para sala de exibição
Fonte: Online

ESCOLA

Setorizada próxima a rua Goiás, o acesso 
principal se encontra no interior da qua-
dra, com a recepção e um café. No entanto, 
há um acesso secundário pela rua, através 
do comércio. 

Em contraposição com as fachadas cegas 
do cinema, a escola revela o cotitiano 
interno em que o edifício passa a ser a 

Figura 86: Primeiro pavimento escola
Fonte: Autora

Figura 85: Térreo escola
Fonte: Autora
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Figura 86: Primeiro pavimento escola
Fonte: Autora

Figura 85: Térreo escola
Fonte: Autora

“tela” para as pessoas que estão na praça. Des-
ta maneira o espaço para exposições/intervenções, 
as salas de aula,  edição e área de estudos foram 
voltados para a fachada sudeste, o que possibilita 
grandes aberturas. 

No térreo, a recepção é aberta, interligada com a 
área multiuso que será utilizada para exposições e 
intervenções dos estudantes. Esta, por sua vez da 
acesso ao estúdio e comércio. 

Um espaço para assistir filmes também foi situado 
no térreo com uma arquibancada e é através dela 
que há a circulação vertical da escola. No lado 
oposto da tela para filmes, há a tela para a cidade 
e o para o cinema aberto, situado na área central 
do projeto. 

A permeabilidade visual também está presente atra-
vés de um mezanino que possibilita a visão para a 
arquibancada e a tela. 

No primento pavimento foi setorizado a área de en-
sino, estudos, com salas de aula, edição e biblio-
teca e administração.

COMÉRCIO

O comércio, setorizado na escola, foi pensado vol-
tado para o cinema: venda de filmes, posters, ob-
jetos para colecionadores, além da venda de produ-
ções independentes criadas pelos alunos na escola. 
Por este motivo, além de ser voltado para rua, 
foi aberto para a escola, sem barreiras, para que 
possibilite uma integração e que funcione além do 
horário comercial nos dias em que ocorrer eventos.

Figura 87: Visão do observador ao subir as escadas
Fonte: Autora.
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4.7 PROJETO FINAL - VOLUMETRIA

Figura 88 à 97: Volumetria final e massas arbóreas
Fonte: Autora. 
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SETORIZAÇÃO, ACESSOS E FLUXOS

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

espaço para cinema
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ACESSO PRINCIPAL

ACESSO SECUNDÁRIO

ACESSO PRINCIPAL

FLUXO DE PEDESTRES

SETOR CINEMA

SETOR ESCOLA

Figura 98: Planta térreo
Setorização, acessos e fluxos
Fonte: Autora. 
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BILHETERIA

S

S

N

s

D

PLANTA TÉRREO

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
Figura 99: Planta - Setorização
Fonte: Autora
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WC      WC
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CONFORTO TÉRMICO

Devido as grandes aberturas da escola, oposto do 
que ocorre no cinema, escolheu-se a fachada que 
recebe menos insolação para setorização das salas 
e foi feita uma análise da incidência solar nos 
solstício de invernos e verão 

SOLSTÍCIO DE INVERNO - 21 DE JUNHO

Sudeste                   Noroeste

SOLSTÍCIO DE DE VERÃO - 21 DE DEZEMBRO

Sudeste                   Noroeste

Figura 100: Insolação - Solstício de inverno
Fonte: Autora

9hs

12hs

16hs

9hs

12hs

16hs

Através da análise é possível perceber que a fa-
chada sudeste recebe insolação apenas no começo 
da manhã, o que resultou no emprego de panéis de 
correr em aço (opacos e perfurados). 

A fachada norteste, recebe insolação durante todo 
no período da tarde e por isso foi utilizado um 
painel fixo em aço perfurado. 

Figura 101: Insolação - Solstício de verão
Fonte: Autora
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ÁREA EXTERNA - PRAÇA

Figura 102: Estudo paisagismo
Fonte: Autora
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A solução de paisagismo, juntamente com o mobiliário urba-
no foi projetado com o objetivo de criar caminhos e levar 
o usuário ao core. Assim em todos os acessos tem-se um 
piso diferenciado, que demarca um local para mobiliário e 
um fio d’água (canaleta). Nos acessos através da Av. João 
Pinheiro e Rua Santos Dumont foram utilizadas vegetações 
rasteiras e de médio porte, já no acesso pela Rua Goias, 
foi proprio a implantação de árvores, por não criar bar-
reira visual.Desta forma uma massa arbórea também foi 
locada no fundo do terreno, que é vista através do vazio 
existente entre os dois cinemas. 

Lambari roxo 
Tradescantia zebrina  
Pleno sol, Meia sombra

Grama esmeralda 
Zoysia japônica 
Sol Pleno

Grama Amendoim 
Arachis repens
Luminosidade: Meia Sombra, Sol 
Pleno

Fórmio Variegata 
Phormium tenax
Luminosidade: Sol Pleno

Palmeira-triângulo 
Dypsis Decaryi
Luminosidade: Meia Sombra, 
Sol Pleno

Alpínia 
Alpinia purpurata
Luminosidade: Meia Sombra, 
Sol Pleno

Bromélia Neoregelia 
Neoregelia sp
Luminosidade: Meia Som-
bra, Sol Pleno

Filodendro-xanadu 
Philodendron xanadu
Luminosidade: 

ESPÉCIES UTILIZADAS

ARBUSTOS/ FOLHAGENS

FORRAÇÃO

Grama Santo Agostinho
Stenotaphrum secundatum
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CONSTRUTIVOS

Estrutura em aço com perfis I (pilares e vigas)
Laje mista Steel deck
Parede em gesso acartonado estilo dry-wall, com 
revestimento externo em placas cimentícias. 

Pingo de ouro 
Duranta erecta aurea
Luminosidade: Sol Pleno

ÁRVORES

MATERIAIS

Ipê-Rosa 
Tabebuia impetiginosa Stand
Luminosidade: Sol Pleno
Altura: Até 12,0 metros

Jaboticabeira
Myrciaria cauliflora
Luminosidade: Sol Pleno
Altura: 4.7 a 6.0 metros
6.0 a 9.0 metros

Pata de Vaca
Bauhinia variegata
Luminosidade: Sol Pleno 
Altura: 9.0 a 12 metros

Figura 103: Quadro espécies utilizadas no paisagismo
Fonte: Online 
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PERSPECTIVAS DA MAQUETE ELETRÔNICA

Figura 104: Maquete eletrônica - Vista Av. João Pinheiro
Fonte: Autora 
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Figura 105: Maquete eletrônica - Vista Av. João Pinheiro
Fonte: Autora 
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Figura 106: Maquete eletrônica - Core (Área central)
Fonte: Autora 

Figura 107: Maquete eletrônica - Vista Rua Goiás
Fonte: Autora 
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Figura 108: Maquete eletrônica - Térreo escola de cinema
Fonte: Autora 

Figura 109: Maquete eletrônica - Visão geral
Fonte: Autora 
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ESPAÇO PARA CINEMA

O LUGAR: 
A escolha do terreno foi con-
dicionada a fim de buscar uma 
posição estratégica no meio 
urbano, assim a sua posição 
central na cidade é um po-
tencial, com grande fluxo de 
pessoas e fácil acesso, sendo 
um ponto de encontro de vários 
usos urbanos.

As salas de exibição sofreram 
grandes mudanças ao longo do 
tempo, deixaram de ser insa-
lubres e se tornaram um espe-
táculo audiovisual. Porém, a 
conexão cinema-cidade foi per-
dida na medida em que os cine-
mas, junto ao contexto urbano, 
foram encerrando suas ativida-
des e sendo inseridos em sho-
ppings. 

Portanto, o projeto tem como 
proposta redefinir a inserção 
das salas de cinema na cidade 
de Uberlândia e criar um espa-
ço voltado para a sétima arte, 
promovendo novos pontos de en-
contro, convívio e lazer.

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC 1:1000
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 5.257m²

DESENVOLVIMENTO
PROJETUAL

A proposta de resgatar a conexão cinema-cidade, gera 
uma reflexão da sociedade. Pessoas sempre conecta-
das, impacientes e muitas vezes dispersas, devido a 
quantidade de informações que recebem. Isso reflete 
em uma tendência para a conexão de usos, espaços que 
se interliguem por meio de informações rápidas, te-
las e projeções.

Portanto, os POP-UPS trazem a ideia de telas no 
projeto para causar dispersão do usuário. Ao mesmo 
tempo que o conecta a outras ideias através da per-
meabilidade visual.

INTERPRETAÇÃO CONCEITUAL
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Entende-se o espaço criado como uma reinserção do 
cinema, que devolve a conexão que possuía com a 
cidade de acordo com a sociedade. Cria-se portanto 
um novo ponto de encontro, interação e lazer.  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN - UFU
RAISA GONÇALVES PIRES
ORIENTADOR: PROF. DR. ANDRÉ L. DE ARAÚJO 

ESPAÇO PARA CINEMA
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

espaço para cinema

PISO DEMARCADO COM MOBILIÁRIO URBANO1

2

3

CANALETA

PAINEL DE LED 
FILMES EM CARTAZ x PRODUÇÃO INDEPENDENTE ESCOLA

4
CORE: ELEMENTO CENTRAL  
CINEMA ABERTO COM TELAS DE LED

GRAMA ESMERALDA

GRAMA AMENDOIM

GRAMA SANTO AGOSTINHO

PINGO DE OURO

LAMBARI ROXO

JABUTICABEIRA

IPÊ ROSA

PATA DE VACA (FLOR BRANCA)

PALMEIRA TRIÂNGULO

BROMÉLIA NEOREGELIA

FÓRMIO VARIEGATA

ALPÍNEA

PISO PRAÇA: PLACAS DE CONCRETO DRENANTE 

BANCOS: CONCRETO

MATERIAIS

FILODENDRO - XANADU

N

PAISAGISMO

GRAMA ESMERALDA 

GRAMA AMENDOIM

GRAMA SANTO AGOSTINHO

PINGO DE OURO 

LAMBARI ROXO

JABUTICABEIRA

IPÊ ROSA

PATA DE VACA

PALMEIRA TRIÂNGULO

ALPÍNEA

BROMÉLIA NEOREGELIA

FILODENDRO - XANADU

PISO FULGET (DEMARCADO PARA MOBILIÁRIO URBANO)

CANALETA

CORE: ELEMENTO CENTRAL
CINEMA ABERTO COM TELAS EM LED

BANCO EM CONCRETO

PISO: PLACAS DE CONCRETO
           DRENANTE

O projeto parte da área central, 
criando  eixos que geram a permea-
bilidade no interior  do quartei-
rão e reforça esta área o “CORE” 
como um elemento articulador, em 
que o cinema ao ar livre  foi posi-
cionado. O cinema e a escola foram 
setorizados separadamente, mas ao 
mesmo tempo conectados pelo piso 
superior através de uma passarela. 
A forma surgiu com o objetivo de 
demarcar as salas fechadas, um tra-
pézio, e é a partir dela que tem-
-se toda a volumetria do projeto. 

O térreo é tratado como uma praça, 
com os acessos principais volta-
dos para o core, que faz com que o 
usuário permeie o quarteirão até 
chegar à área central. Apenas na 
escola há o acesso voltado para 
a rua devido ao comércio. A área 
externa, com o paisagismo cria ca-
minhos e levam o usuário ao miolo 
da quadra. O piso fulget, dife-
rente do restante da praça (pla-
cas em concreto drenante), demarca 
locais para mobiliário e canaletas 
também indicam o caminho ao core. 

A disposição é resultante da apro-
priação do terreno. As salas de ci-
nema, foram inseridas em um edifício 
voltado para a Rua Santos Dumont, 
que gera um aumento do fluxo noturno 
da rua e a escola pela a rua Goiás. 
Ambos os edifícios possui um café 
ou bar voltado para a área central, 
com o cinema aberto, que cria um 
espaço de lazer e interação entre 
os usuários. O  cinema ao ar livre 
foi situado no “core” do projeto e 
se fez presente através de uma es-
trutura metálica, que reúne telas 
em led.

No projeto foi utilizado estrutura 
em aço perfil I, laje mista stell 
deck e paredes de gesso acartonado 
estilo dry-wall, com revestimento 
externo em placas cimentícias. 

A cor predominante é o cinza, que 
visa demarcar as circulações prin-
cipais em vermelho (escada do ci-
nema, aquibancada e passarela) e 
trabalhar a cor também com alguns 
murais.

A PROPOSTA

PAV. SUP.  ESCOLA
ADM +
AULA +
EDIÇÃO/ ESTUDOS+
BIBLIOTECA/VIDEOTECA+
WC

TÉRREO ESCOLA
CAFÉ + 
MULTIUSO + 
ESTÚDIO  + 
COMÉRCIO +
WC

ELEMENTO CENTRAL
CINEMA AO AR LIVRE

COBERTURA 
PASSARELA

492M²

655M²

PROGRAMA

TÉRREO CINEMA
BOMBONIÈRE/ BAR +
BILHETERIA+ 
WC 

440M²

CINEMA 1
SALA DE PROJEÇÃO +
ACERVO + 
DEPÓSITO +
WC 

CINEMA 2
SALA DE PROJEÇÃO +
ACERVO + 
ADM

FOYER 
VISTA PARA O CORE

ESTACIONAMENTO
SUBSOLO
CARROS: 76 VAGAS
MOTOS: 27 VAGAS

ACESSO AV. JOÃO 
PINHEIRO

186M²

315M²

253M²

2790M²
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MATERIAIS

FILODENDRO - XANADU

N

PAINEL DE LED
FILMES EM CARTAZ X PRODUÇÃO ESCOLA

PISO: FULGET 



BILHETERIA

COZINHA
A=18,85 m²

PASSA PRATO

BOMBONIÈRE/BAR
A=18,85 m²

ESCANINHOS

A=4,40 m²
VESTIÁRIO

ENTRADA DE SERVIÇO
A=7,20 m²

A=6,70 m²
DESP.

A=12,80 m²

A=19,50 m²
WC

WC

PAINEL EM AÇO
PERFURADO 

PROJ. PAV. SUPERIOR CINEMA

J2

J2

J1

J3 J4 J5 J5

P1

P1

P2

P3

P4

P5

PROJEÇÃO PASSARELA

PROJ. PAV. SUPERIOR CINEMA

1
2
3
4

S

s

5

11

2

1

3

6

4

7
8
9

1014
13

16
15

17
18
19
20
21

12

22

CINEMA

A=223,50 m²
157 PESSOAS

CINEMA

A=142,80 m²
132 PESSOAS

ADM
A=28,00 m²

PR
O

JE
Ç

Ã
O

 A
SS

EN
TO

S 
SU

PE
RI

O
RE

S

PROJEÇÃO ASSENTOS SUPERIORES

DEPÓSITO
A=9,30 m²

A=11,75 m²
WC

A=12,50 m²
WC

PROJEÇÃO COBERTURA CINEMA

ANTE
SALA

ANTE SALA

DEPÓSITO
A=14,90 m²

KNAUFF W115 PREENDIDA
COM LÃ MINERAL

PAREDE PREENDIDA
COM LÃ MINERAL

A=7,50 m²

A=8,70 m²
FOYER

A=186,00 m²

LAJE IMPERMEÁVEL

TERRAÇO
A=64,00 m²

GUARDA CORPO
EM AÇO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

D

5

11

2

1

3

6

4

7
8
9

1014
13

16
15

17
18
19
20
21

12

22

P6
P6

S

S

S

S

+7,60

DML
A=2,80 m²

PROJEÇÃO COBERTURA PASSARELA

ABERTURA PARA VENT.

c

c

b

b

aa

N

ELEV. ELEV.

ELEV. ELEV.

HALL
A=134,00 m²

A=4,40 m²
VESTIÁRIO

+1,00

P3

P3

P3

P4

P4P4

P4

P4

P4

P4

J3

P6

P6

TELA EM LED - FILMES EM CARTAZ x
PRODUÇÃO INDEPENTENTE ALUNOS

c

c

b

b

aa

+5,68

+5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,68+5,68

+5,68

+5,68 +5,68

1,65

1,65

1,65

1,63

1,63
A=17,80 m²

1,63 1,63

1,65

1,65

1,65

N

+7,40
+8,42

P4 P4

01 2 3 4 5m1

01 2 3 4 5m1

O CINEMA 3/7O ELEMENTO
cinema ao ar livre

PROJEÇÃO PARTE 
SUPERIOR ELEMENTO

Estruturado em aço, o elemento reúne te-
las em led voltadas para três faces (a 
escola, o cinema e ao acesso pela Rua 
João Pinheiro). Uma quarta tela, escon-
dida, foi situada no interior do elemento 
com vista para cima.

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO 

FIXOFIXO CORRE

CORRE

INT. EXT.

CORRE

CORRE

FIXOFIXO CORRE

CORRE

INT. EXT.

CORRE

CORRE

FIXOFIXO CORRE

CORRE

INT. EXT.

CORRE

CORRE

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

VISTA DO OBSERVADOR NO FOYER 

TELA PARA AV. JOÃO PINHEIRO TELA PARA A ESCOLA TELA PARA O CINEMA 
ESC. 1/100 ESC. 1/100 ESC. 1/100 

ESTRUTURA EM AÇO
COR: CINZA CHUMBO

TELA EM LED



4/7

D
RAMPA DE ACESSO
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO
i = 20%

ELEV.

07

48

03

22

17

27

14

01

13

11 A= 2790,00 m²

SUBTERRÂNEO

31

1815

28

02 04

44

39

05

12

16

08 1009

19 3621 23 3732 3820 3530

45

29 3433

46 47 49

MOTOS

A
C
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SO

R.
 S

A
N

TO
S 

D
UM

O
N

T

ESTACIONAMENTO
MOTOS

5

2
1

3

6

4

7
8
9

14

16
15

17
18
19
20

S

1012
13

40 41 42

ELEV.

cb

a

cb

a

5

N

-2,05-2,20 -2,20 63

60

75

70

73

72

69

64

66

74

68

06

62

76

61

58

59

71

65

24 25 26

43

50 51 52 53 54 55 56

57 67

-2,20

11

21

m0 5 10

PLANTA SUBSOLO - ESTACIONAMENTO

O CINEMA

JANELAS E VIDRO FIXO
COD        QNTD.             DIMENSÕES                                            MATERIAL                                                          TIPO
JA1                01                 600X300 (p=25)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-4 FOLHAS 
JA2                02                 345X60 (p=200)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                        BASCULANTE  
JA3                02                 340X300 (p=25)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-3 FOLHAS  
JA4                01                 340X215 (p=110)                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-4 FOLHAS
JA5                02                 190X50 (p=200)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                        BASCULANTE  

PORTAS
COD       QNTD.           DIMENSÕES                                               MATERIAL                                                         TIPO
P1                 02                  460X325                                VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                     CORRER-4 FOLHAS
P2                 01                  1080X325                              VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                     CORRER-8 FOLHAS
P3                 04                  100X250                                                             MADEIRA                                                               ABRIR
P4                 14                  80X250                                                               MADEIRA                                                               ABRIR
P5                 01                  120X250                                                             ALUMÍNIO                                                            VAI E VEM
P6                 04                  190X250                                 MADEIRA COM PREEENC. COM LÃ MINERAL          ABRIR-2 FOLHAS           

PLANTA DE COBERTURA
ES

Q
U

A
D

R
IA

S

SALA

A=13,90 M²

ACERVO
A=9,70 M²

PROJEÇÃO

SALA

A=19,65 m²
PROJEÇÃO

ACERVO
A=10,50 m²

CINEMA

A=223,50 M²
157 PESSOAS

A=142,80 M²

CINEMA
132 PESSOAS

PROJEÇÃO COBERTURA CINEMA

c

c

b

b

aa

KNAUFF W115 PREENDIDA
COM LÃ MINERAL

PAREDE PREENDIDA
COM LÃ MINERAL

5

LAJE IMPERMEÁVEL

TERRAÇO
A=64,00 m²

GUARDA CORPO
EM AÇO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

6

10

7
8

9

11
12

13

17 18

14

D

ELEV. ELEV.

+8,76

FOYER
A=186,00 m²

S

S

S

S

+7,40

+7,60

+8,45

VAZIO

VAZIO

5

11

2

1

3

6

4

7
8
9

1014
13

16
15

17
18
19
20
21

12

22

PROJEÇÃO COBERTURA PASSARELA

P4

P4

P4

P4

+5,68

+5,68

+5,70

+5,70

+8,76

+8,76

+8,50

+8,50

PROJ. FILME

PR
O

J. FILM
E

N

01 2 3 4 5m1

+5,70

+1,65WC HALL BOMBONIERÉ/BAR

FORRO GESSO FORRO GESSO FORRO GESSO

FORRO GESSO

CINEMA 1 CINEMA 2

PROJEÇÃO
SALA DE

WC STEEL DECK
ESTRUTURA METÁLICA
PERFIL I

DRY-WALL

CAIXA D'ÁGUA

PARADE CINEMAS - KNAUF W115 
PREENCHIMENTO DE LÃ MINERAL

FORRO GESSO FORRO GESSO FORRO GESSO

FOYER

GUARDA CORPO
EM AÇO

+8,75

+12,95

PROJEÇÃO RAMPA
I=20%

VIGA PERFIL I APARENTE

+1,00

-2,20

VIGA PERFIL I APARENTE

VIGA PERFIL I APARENTE

FORRO GESSO

-2,20

ANTE SALA

TELHA TERMOACÚSTICA
i=5%

ESTACIONAMENTO SUBSOLO
-2,05

1000 L

01 2 3 4 5m1

CORTE AA
ESCALA GRÁFICA 

PLANTA TERCEIRO PAV.

ESCALA GRÁFICA 
ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 
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A
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ESTACIONAMENTO
i= 20%
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RAMPA
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%
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i=
3,

5%

N

LAJE IM
PERM

EABILIZADA

5

D'ÁGUA

CAIXA 
D'ÁGUA

m0 5 10



BIBLIOTECAEDIÇÃO+ESTUDOS

CAFÉ

TELA  EM 

DEPÓSITO

PERFURADO 

PAINEL 

+5,70

+1,15 CALÇADACOMÉRCIO

VIGA  APARENTE

ESTÚDIO

FORRO GESSOFORRO GESSO

LED
PILAR

MULTIUSODEPÓSITO

VIGA APARENTE 

FORRO GESSO FORRO GESSO

STEEL DECK
ESTRUTURA METÁLICA
PERFIL I

DRY-WALL

PAREDE ESTÚDIO - KNAUF W115 
PREENCHIMENTO DE LÃ MINERAL

FORRO GESSO

CICULAÇÃO

GUARDA CORPO
METÁLICO

PILAR

PASSARELA

TELHA TERMOACÚSTICA

CINEMA

FACHADA PARA
PROJEÇÕES

TELA PARA
A CIDADE

VITRINEPROJ. METÁLICO
PILAR

01 2 3 4 5m1

Em contraposição com as fachadas do cinema, a escola revela o cotitia-
no interno em que o edifício passa a ser a “tela” para as pessoas que 
estão na praça, com grandes aberturas na fachada sudeste.  

Um espaço para assistir filmes foi situado no térreo com uma arquiban-
cada e é através dela que há a circulação vertical da escola. Ao lado 
oposto há a tela para a cidade e o para o cinema aberto, situado na 
área central do projeto. 

A cor foi  trabalhada na estrutura aparente no interior da escola (térreo)

TELA PARA A CIDADE E O CORE

TÉRREO ESCOLA DE CINEMA - MESMO PISO DA PRAÇA

DETALHE PORTA (TELA PARA A CIDADE E O CORE) - P8 - ESC. 1/75

JA2                04                 345X60 (P=200)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                        BASCULANTE     
JA6                02                 715X360 (p=20)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-4 FOLHAS 
JA7                02                 835X270 (p=30)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-6 FOLHAS  
JA8                04                 480X270 (p=30)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-3 FOLHAS  
JA9                11                 220X190 (p=110)                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                   CORRER-3 FOLHAS
VT1               01                550X360 (p=20)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                                   FIXO
VT2               01                470X360 (p=20)                   VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                                   FIXO

P3                  10                  100X250                                                             MADEIRA                                                               ABRIR
P4                  04                  80X250                                                               MADEIRA                                                               ABRIR
P7                  01                  670X280                                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                  CORRER-4 FOLHAS
                      01                  670X280                                             CHAPA EM AÇO PERFURADA                            CORRER-4 FOLHAS
P8                  01                  945X330                                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                  CORRER-4 FOLHAS
P9                  01                  240X250                                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                  CORRER-2 FOLHAS
P10                01                  300X250                                 VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO                  CORRER-3 FOLHAS           ES

Q
U

A
D

R
IA

S

FIXOFIXO CORRE

CORRE

INT. EXT.

CORRE

CORRE

A ESCOLA DE CINEMA

JANELAS E VIDRO FIXO
COD        QNTD.             DIMENSÕES                                            MATERIAL                                                          TIPO

PORTAS
COD       QNTD.           DIMENSÕES                                               MATERIAL                                                         TIPO

CINEMA
A=53,00 M²

ESTÚDIO
A=67,00 m²

MULTIUSO
EXPOSIÇÕES/ INTERVENÇÕES/ ESTÚDIO ABERTO

A=112,00 m²

DEPÓSITO
A=6,90 m²

RECEPÇÃO

CAFÉ

A=68,00 m²

A=13,15 m²

A=30,00 m²

A=13,15 m²DESPENSA
A=7,95 m²

WC

DML
A=2,80 m²

TELA  EM LED

PERFURADO 

PAINEL 

S

1

S

3 2
4

7
56

8

124 3
8 5679101112

14 13
19

1516171820

ARQUIBANCADA

2122

9

232425

BALCÃO PARA

d

CHAPA METÁLICA

VITRINE

INFORMAÇÃO

fe

PARA FILMES

DRYWALL PREENDIDO
COM LÃ MINERAL

COMÉRCIO

ESCANINHOS

PERFURADA

ESQUADRIAS EM

PROJ. PAV. SUPERIOR ESCOLA

+1,13 +1,13

P7

P7

J2J2

J6

VF2

VF1

P4

P4
P3

P4

J6

MEZANINO

AULA : 28 ALUNOS
A=58,00 m²

AULA : 30 ALUNOS
A=59,00 m²

EDIÇÃO + ÁREA DE ESTUDOS
A=182,00 m²

PROFESSORES
A=24,30 m²

ADM
A=28,45 m²

ESTOQUE
A=5,60m²

ESTAR
A=32,90m²

A=11,90 m²
WC

A=11,90 m²
WCSECRETARIA

A=20,20 m²

BIBLIOTECA/
VIDEOTECA

A=86,15 m²

GUARDA CORPO
METÁLICO

D

D

S

R
A

M
P

A
 i=

 8
%

12345678

2

9

PASSARELA
A=215,00 m²

P3

P9

P3P3

P4

P10

P8

+6,00

J7 J7

J8

J9

J9

PROJEÇÃO PASSARELA

PROJEÇÃO COBERTURA
PASSARELA

d

fe

d

fe

d

fe

P3P3

P4

PAINEL EM AÇO
PERFURADO

PROJEÇÃO PAINEL 
EM AÇO PERFURADO

WC

J8

J8

J8 J8

J9J9J9J9J9J9J9J9

P3
P3P3

P3

14 3
8 5679101112

14 13
19

15161718202122232425

PROJEÇÃO PAINÉIS 
MÓVEIS

 PAINÉIS 
MÓVEIS

GUARDA CORPO
EM AÇO

METÁLICO

01 2 3 4 5m

+5,70

+5,70

+5,70 +5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,70

+5,68 +5,68

+1,15

+1,15

+1,15

+1,15

+1,15

+1,15

+1,15

+1,15

N

N

J2 J2

1

+5,68

01 2 3 4 5m1

CORTE DD

5/7

PLANTA PAV. TÉRREO

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

PLANTA PRIMEIRO PAV. 

ESCALA GRÁFICA 



CANALETA

-2,20-2,05

+1,65

FORRO GESSO

+5,70

BILHETERIA

FOYER

+5,70

+1,15

EDIÇÃO + ESTUDOS WC

CHAPA EM AÇO
PERFURADA

FORRO GESSO FORRO GESSO

FORRO GESSO

VIGA TRANSVERSAL

AULACIRC.ADM

VIGA  TRANSV. APARENTE 

RECEPÇÃOWC

FORRO GESSO FORRO GESSO FORRO GESSO

FORRO GESSO

+5,70

+1,15

STEEL DECK
ESTRUTURA METÁLICA
PERFIL I

DRY-WALL

MULTIUSO

TELHA TERMOACÚSTICA

CAIXA D'ÁGUA

FORRO GESSO FORRO GESSO

COZINHA

FORRO GESSO

ADMCINEMA 2

BOMBONIERÉ/BAR

PROJEÇÃO
SALA DE

+5,70

+1,65

-2,20

PAINEL METÁLICO
PERFURADO

PAINEL METÁLICO
PERFURADO

PAINÉIS
MÓVEIS

PAINÉIS
MÓVEIS

+8,50

VIGA APARENTE

PASSARELA

PAINEL EM AÇO PAINEL AÇO
OPACO MÓVEL

ESQUADRIA 
METÁLICA + VIDRO

VITRINE
COMÉRCIO

DRYWALL REVESTIDO
COM CHAPA CIMENTÍCIA

GUARDA CORPO
EM AÇO

GUARDA CORPO
METÁLICO

+1,00

+1,50

CHAPA DE AÇO
PERFURADA

PORTA EM 

+1,00 +1,00

+1,50

+2,00

ELEV.

FORRO GESSO

TELHA TERMOACÚSTICA
i=5%

GUARDA CORPO
EM AÇO

AQUAPANEL

VIGA APARENTE

TELHA TERMOACÚSTICA
i=5%

ESTACIONAMENTO SUBSOLO ESTACIONAMENTO SUBSOLO

STEEL DECK

ESTÚDIO

2500 L

CANALETA

GUARDA CORPO
EM AÇO

01 2 3 4 5m1

01 2 3 4 5m1

01 2 3 4 5m1

CORTE BB CORTE CC

CORTE EE CORTE FF FACHADA SUDOESTE - R. GOIÁS

FACHADA SUDESTE FACHADA NORDESTE - R. SANTOS DUMONT

CORTES E FACHADAS 6/7

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

ESCALA GRÁFICA 

DRYWALL KNAUFF W115
REVESTIDO COM CHAPA 
CIMENTÍCIA AQUAPANEL

DRYWALL REVESTIDO 
COM CHAPA 
CIMENTÍCIA AQUAPANEL


