
 
UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CULTURA DO CINEMA SALVAGUARDADA E A INSERÇÃO DAS SETE ARTES 

CULTURAIS NO CONTEXTO DO NOVO CENTRO MARINGAENSE 

 

 

 

 

 

 

HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR  

2019 



Henrique Francisco da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CULTURA DO CINEMA SALVAGUARDADA E A INSERÇÃO DAS SETE ARTES 

CULTURAIS NO CONTEXTO DO NOVO CENTRO MARINGAENSE 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, sob a 

orientação da Prof.ª Esp. Lucimeire Brenzan 

Zampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA 

 

 

 

 

A CULTURA DO CINEMA SALVAGUARDADA E A INSERÇÃO DAS SETE ARTES 

CULTURAIS NO CONTEXTO DO NOVO CENTRO MARINGAENSE 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar – 

Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel 

em Arquitetura e Urbanismo sob a orientação da Prof.ª Esp. Lucimeire Brenzan Zampar. 

 

 

Aprovado em: ____de ___________de______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.ª Esp. Lucimeire Brenzan Zampar. 

 

 

 

Arq. Tiago Pinheiro do Amaral.



A CULTURA DO CINEMA SALVAGUARDADA E A INSERÇÃO DAS SETE ARTES 

CULTURAIS NO CONTEXTO DO NOVO CENTRO MARINGAENSE 

 

 

Henrique Francisco da Silva 

Aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar 

 

 

RESUMO 

 

Os cinemas de Rua em Maringá, como em qualquer outra cidade, tiveram seus momentos de 

glórias. Até meados da década de 80, ir ao cinema era o ato cultural mais popular entre as pessoas, 

cujos filmes nem eram considerados a melhor parte da programação, mas sim a interação que havia 

entre as pessoas, era quase um evento social. No entanto, com o advento da modernidade e das 

grandes conquistas tecnológicas, essa prática foi deixando de existir. Como exemplo, tem-se as 

instalações das salas multiplex, nos shoppings centers da cidade, dando a possiblidade as pessoas 

de escolher entre vários filmes e horários diferentes, assim não havendo tanto contato com outras 

pessoas, as salas de cinema passaram a ser apenas mais um artifício que os  shoppings centers 

utilizam para as pessoas comprarem em suas lojas e, depois disso, ir ao cinema virou algo 

totalmente comercial, tudo passou a girar em torno do lucro e do consumo. Assim, tanto o espaço 

como o edifício contribuíram para que o ato cultural fosse deixado mais de lado e, resultante desse 

processo, tanto as pessoas quanto o próprio projeto urbanístico maringaense perderam muito, pois, 

para adentrar o recinto dos shoppings, as pessoas dispensam qualquer outra atividade externa, o 

que ocasiona a ausência de transeuntes nos locais públicos e, consecutivamente, estes espaços 

ficam livres para a marginalidade agir como bem entende, decretando, desta maneira, o fim do uso 

daqueles locais por outras pessoas que gostariam de aprecia-lo, principalmente no período noturno. 

 

Palavras-chave: As sete artes culturais, Centro cultural, Cinema de Rua. 

 

THE CULTURE OF SAFEGUARD CINEMA AND THE INSERTION OF THE 

SEVEN CULTURAL ARTS IN THE CONTEXT OF THE NEW MARINGA’ CENTER 

 

ABSTRACT 

 

Street cinemas in Maringá, just like in any other city, have had its glorious moments. Until the mid 

1980´s, going to the movies was the most popular cultural act among people, whose movies were 

not even considered the highlight of the programming, but the interaction created between people 

was almost like a social event. However, with the advent of modernity and great technological 

accomplishments, this practice ceased to exist. As an example, there is the installation of the 

multiplex theaters facilities, in the city malls, giving people the possibility of choosing from 

multiple movies , and different times,  but as a result of not having much contact with other people,  

movie theater rooms started to be only one more artifact  that shopping malls use for people to buy 



in their stores, and after that, going to the movie theaters turned out to be something totally 

commercial, everything started to revolve around profit and consumption. Therefore, both the 

space and the building contributed to the cultural act beeing left aside and, as a result of this 

process, both the people and Maringa´s urban project had a great loss, since, to enter these shopping 

malls precincts, people go without any other outside activity, which results in the absence of 

passers-by in public places, and consecutively, these spaces are free for marginality to act as it sees 

fit, thus decreeing the end of use of these places by others who would like to appreciate and enjoy 

these spaces, especially at night. 

 

Keywords: The seven cultural arts, Cultural Center, Street Cinema. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O termo vida noturna se refere à apropriação do espaço no período noturno e, 

como se sabe, para que um local tenha vida, ele deve, majoritariamente, ser frequentado 

por pessoas, em linhas gerais, ou, em específico, por alguns grupos de indivíduos. As 

atividades difundidas por eles, geralmente, são voltadas à diversão e os espaços 

escolhidos, comumente, são aqueles que oferecem comodidade para o lazer, para práticas 

de atividades prazerosas, desde aquelas esportivas quanto as caminhadas cotidianas, até 

mesmo na companhia de seus pets, dentre outras. Em suma, as pessoas buscam por locais 

em que possam se sentir à vontade, para fazer o que vier a mente, pois todos têm esse 

direito e liberdade (Góis, 2018). 

O espaço deste estudo é conhecido como Novo Centro de Maringá, um local que 

foi, urbanisticamente, mal planejado, pois, tudo foi projetado, apenas, para a vida 

comercial. Até existem muitas edificações residenciais nas redondezas, mas não foram 

pensados espaços onde estas pessoas pudessem se divertir, em seus tempos disponíveis, 

o que, geralmente, acontece à noite, dentre outros motivos, pelo fato de que a grande 

maioria se encontra no trabalho, durante o dia. Vale destacar que todo e qualquer espaço 

de lazer e de qualidade, naquela região, é privativo, pouquíssimos espaços públicos foram 

criados e, os poucos que têm, não possuem uma boa infraestrutura, tais como iluminação 

de qualidade e espaços de permanência. Um destes espaços é encontrado, praticamente, 

no centro de tudo – a Praça Raposo Tavares – este local, atualmente, está muito degradado 

em diversos aspectos. Durante o horário comercial, é utilizado como pontos de ônibus 

provisórios, todavia, durante a noite é ocupado por pessoas que, em sua maioria, se 

encontra às margens da sociedade e, ainda, por conta da recorrência de práticas 

consideradas ilícitas, tem-se reduzido o uso da referida Praça para momentos de lazer.  

A prefeitura de Maringá tem aprovado um projeto de revitalização de todo o eixo 

monumental da cidade. Isso já é um grande avanço para a melhoria da vida no referido 

local, mas ainda não resolve totalmente o problema ali encontrado. Para que se recupere 

uma condição que favoreça o uso da já citada Praça, deve-se criar algum atrativo ainda 

maior, um local que faça com que muitas pessoas se utilizem deste espaço e queiram 

desfrutar do ambiente, no intuito de se divertirem, ou seja, um espaço que proporcione 

recreação e entretenimento a quem ali transitar. 

Vale lembrar que esse mesmo local possui uma edificação que, há algum tempo 

atrás, possuía esta função, o Cine Teatro Plaza, o qual, por muitos anos, foi um local de 
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encontro de pessoas que ali se dirigiam para assistirem filmes e, também, prestigiar a 

muitos eventos que aconteceram. Assim, um local como este resolveria, praticamente, 

todo este problema da falta de uso daquele espaço, pois muitas pessoas voltariam a 

frequentar o local, trariam, pois, um uso muito maior e melhor à referida Praça. Diante 

disso, o presente trabalho tem como objetivo abordar a importância de uma nova 

utilização para o edifício e, como o antigo uso era algo cultural, mantendo os mesmos 

princípios, mas de forma que seja mais bem aproveitado nos tempos atuais. 

 

2. PESQUISA E REVISÃO 
 

Para subsidiar as reflexões e embasamento teórico, foi realizada uma ampla 

pesquisa de referências, a fim de compreender melhor a importância do edifício que hoje 

é conhecido como Cine Teatro Plaza, quanto à sua antiga função voltada à sala de cinema 

de rua e, também, refletir acerca de como este espaço poderia ser melhor utilizado, 

disponibilizado para outras funções, bem como outras artes culturais. Assim, para este 

estudo, utilizou-se como base materiais especializados na história do cinema, das artes e 

do espaço como produtor de cultura, entre os autores estão João Laércio Lopes Leal 

(2016), Jaime Lerner (2003), Paulo Emílio Sales Gomes (1996), Marcos Paulo Ferreira 

de Góis (2018). 

 

2.1 HISTÓRIA DOS CINEMAS 
 

2.1.1 A história da produção de imagens em movimento 
 

Podemos dizer que o cinema que conhecemos, hoje, surgiu por volta do século 

XIX, mais especificamente, em 1895, na França, com os irmãos Louis e Auguste Lumière. 

Era um período de pós-revolução industrial, época em que surgiram muitos inventos 

precursores das tecnologias que conhecemos e utilizamos, nos dias atuais. Antes da 

revolução, tudo era feito manualmente, não se tinha tempo nem recursos para inovar ou 

criar novas tecnologias, mas, após a modernização industrial, as máquinas realizavam 

vários trabalhos em menor tempo e, assim, as pessoas viram a necessidade de aderir às 

inovações.  

A partir dos avanços tecnológicos, muitas coisas mudaram e se evoluíram, na 

tentativa de acompanhar o ritmo e o desenvolvimento do mercado mundial. Como 

https://www.infoescola.com/biografias/irmaos-lumiere/
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exemplo disso, podemos citar os retratos, uma vez que, antigamente, o que se tinham 

eram quadros pintados, por artistas, utilizando tintas em telas e, dependendo da técnica 

utilizada, demorava-se meses para ficar pronto.  

Assim, o francês Joseph Nicéphore, em 1826, criou a primeira fotografia, isto é, 

um retrato que ficava pronto, quase que instantaneamente, através de um equipamento 

que capturava as imagens. Os irmãos Lumière ficaram fascinados com tamanha inovação 

e começaram a estudar formas diferentes para a produção dessas imagens. Quando, 

finalmente, alcançaram um resultado satisfatório de projeções de tais imagens, deram o 

nome ao equipamento de Cinematógrafo, ou seja, um aparelho que dá início às filmagens 

em movimento. No entanto, o próprio conceito de cinema é muito mais antigo que a 

própria revolução (ARAUJO, 2019). 

Desde os primórdios, os homens já buscavam maneiras de deixar sua história 

registrada. Através de pinturas nas paredes, eles registravam os acontecimentos do dia a 

dia, logicamente elas não possuíam movimento, mas, em muitas delas, eram 

perceptíveis sequências de figuras que contavam uma história. Outro registro muito 

antigo que temos sobre o conceito de imagens em movimento ocorreu na China, por volta 

de 5000 a.C.  Eles criavam uma espécie de projeção na parede, de figuras recortadas, 

utilizando as sombras projetadas para contar suas fábulas. Por outro lado, já no século 

XV, Leonardo da Vinci estuda um aparelho que pode ser o precursor dos projetores que 

conhecemos hoje, era um equipamento que projetava imagens através de uma luz no 

interior do aparelho, quase o mesmo princípio usado na China. Todos os outros inventos 

de que se tem registro e que vieram depois desses foram estudados e aperfeiçoados, 

durante a revolução industrial. 

 

 

Figura 1 – Teatro de sombras chinês.  

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/livia_ilustra/15687783524 

A partir do século XIX, muitos cientistas já estavam estudando, a fundo, o 

https://www.infoescola.com/biografias/leonardo-da-vinci/
https://www.flickr.com/photos/livia_ilustra/15687783524
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fenômeno da Persistência Retiniana, que é o fenômeno de ver imagens fixas tão rápido 

que a nossa retina acredita que estão em movimento. Com isso, vários aparelhos foram 

inventados e um deles é o Praxinoscópio, criado pelo francês Charles Émile Reynaud, 

tem a forma de um aparelho cilíndrico, com várias imagens em sua superfície interna e 

um sistema que a fazia girar, assim fazendo-as criar um movimento.  

Thomas A. Edison, juntamente com William Dickson, um jovem assistente de 

laboratório, também entra na lista dos cientistas que estudam e criam um aparelho com 

esse propósito, o Cinetoscópio. Por sua vez, este é o primeiro aparelho que começa a 

trabalhar com filme perfurado, a máquina era uma caixa em que a pessoa, através de uma 

lente, conseguia ver, em seu interior, as imagens sendo projetadas. O problema é que o 

referido aparelho possibilitava apenas uma pessoa assistir aos filmes, por vez.  

Já a máquina, criada com o propósito de projeção, beneficiava várias pessoas. O 

nome Cinematógrafo não foi criado pelos irmãos Lumière, mas sim pelo Léon Guillaume 

Bouly que, em 1892, patenteou o Cinematographe, equipamento que era capaz de gravar, 

revelar e projetar as imagens já em movimento, mas por algum motivo, seu criador não 

conseguiu manter a patente do nome. Em 1895, os irmãos Lumière, que também criaram 

um equipamento que produzia os mesmos tipos de imagens, mas usando uma tecnologia 

diferente, compraram a patente do nome, assim ficando registrado que eles são os donos 

do invento que dá início ao cinema que conhecemos (SAGICAPRI, 2019). 

 

 

Figura 2 – Cinematógrafo dos irmãos Lumière.  

Disponível em: https://fineartamerica.com/featured/the-lumiere-cinematographe-introduced-everett.html 

 

2.1.2 A história do cinema no mundo 
 

Em 1895, no subsolo de um café, em Paris, os irmãos Lumière realizaram a 

primeira exibição de filmes comerciais no mundo, por quase 20 minutos, foram 

https://fineartamerica.com/featured/the-lumiere-cinematographe-introduced-everett.html


10 
 

apresentados 10 pequenos vídeos ao público. O primeiro se intitulava “Sortie de L’usine 

Lumière à Lyon” (Empregados deixando a Fábrica Lumière), os primeiros vídeos 

gravados por eles não passavam de breves relatos do cotidiano das pessoas, coisas 

simples, mas que encantavam os olhos de quem assistia, não pelos relatos ali 

representados, antes, pela apresentação das imagens em si.  

O filme mais famoso produzido pelos referidos irmãos foi o “L´arrive d´um 

Train et Gare de la Cotet” (A Chegada do Trem na Estação), é um breve vídeo da 

chegada de um trem numa determinada estação, todavia, o grande diferencial dele era o 

espanto das pessoas ao verem o trem se aproximar delas, mesmo estando dentro de uma 

pequena sala, muitas ficavam tão assustadas e apavoradas que saíam dali correndo 

(BEZERRA, 2019). 

A indústria do entretenimento, nos Estados Unidos da América, doravante 

E.U.A, foi a responsável pela popularização do cinema, no começo do século XX. Temas 

como melodrama e o faroeste foram os que trouxeram a inovação de gêneros dos filmes 

e são populares até nos dias atuais. O filme “Great Train Robbery” (O grande roubo do 

trem), do americano Edwin S. Porter, foi um dos primeiros a ser produzido neste novo 

formato. Ele usa o estilo documentarista, produzido pelos irmãos Lumière, e acrescenta o 

uso de maquetes, truques ópticos e efeitos especiais teatrais, adaptados de Georges Méliès 

e, assim,  s egue  criando vários filmes com estilo de ação, o que tornaria está uma arte 

cultural. 

 Esse filme teve muito sucesso, tanto que grandes investidores viram seu 

potencial lucrativo e começaram a investir nas salas de cinema permanentes, pois, até 

então, eram exibidos de forma improvisada, em locais que possuíam outros tipos de usos. 

O sucesso foi garantido pelo pequeno valor cobrado pela taxa de entrada, afinal, como a 

maioria das pessoas era de classe operária, não conseguiria pagar por uma entrada num 

teatro, no entanto, numa sala de cinema qualquer pessoa poderia pagar (FERNANDES, 

2019). 

Com o passar do tempo, os filmes exigiam cada vez mais pessoas envolvidas em 

suas produções, fossem para atuar (teatro), para escrever os roteiros (literatura) ou, até 

mesmo, para a produção dos cenários (pintura e escultura). O cinema, de certa forma, 

se torna uma arte ainda mais rica quando aliada às outras formas de arte. Os filmes já 

estavam deixando de ser curtas-metragens (por volta de 15 minutos de duração) – que 

era determinado pelo tamanho do rolo da filmagem – e estavam ingressando na 

possibilidade de gravações de longas, os quais utilizavam mais de um rolo para rodar todo 
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o filme. Este novo método acabava deixando as produções mais caras, mas, todo esse 

valor era reavido, por meio do público pagante. Mesmo sendo um preço não muito baixo, 

foi muito bem aceito se comparado ao tempo extra de entretenimento obtido pela arte 

produzida. 

Duas novas tecnologias adicionadas aos filmes mudariam a indústria 

cinematográfica para sempre. A primeira foi a implantação de som, nos filmes. Em 1925, 

a Warner Bros, ainda sendo apenas um pequeno estúdio, em Hollywood, conhecido como 

a maior capital de filmes do mundo, compra os direitos de uma nova tecnologia que 

chamaram de Vitaphone, aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Até então, eram 

raras as exibições de filmes em que o público poderia desfrutar de um acompanhamento 

sonoro. Se bem que, na maioria das vezes, era um som produzido por uma orquestra, 

embora isto fosse muito utilizado em filmes de cunho musical, mas tornava os ingressos 

muito mais caros.  

Já com o Vitaphone, por outro lado, não era necessário alguém no local para 

estar narrando, apenas o aparelho e a gravação antecipada eram necessários. Isto fez com 

que as vendas dos ingressos dos cinemas aumentassem, de forma jamais imaginada pelos 

seus produtores. Outra tecnologia que chamou muito a atenção do público foi a adição de 

cores aos filmes. De início, as cores eram aplicadas de forma muito rudimentar, pois as 

pessoas pintavam os rolos dos filmes, quadro por quadro, os produtores achavam que isso 

era impraticável, pois aqueles filmes que tivessem mais de 15 minutos levariam muito 

tempo para serem produzidos. 

 Em 1922, a empresa Technicolor, de Herbert Kalmus, trouxe inovações, com 

um tipo de tecnologia em que os filmes já seriam gravados em cores. Inicialmente, foram 

apenas duas cores que, juntas, formavam as outras. Depois de alguns aprimoramentos, o 

sistema começou a utilizar três cores, que é o padrão conhecido pela sigla RGB (Red, 

Green e Blue), que conhecemos até os dias atuais. Daí em diante, a indústria de filmes 

foi crescendo e entrando no gosto cultural das pessoas, de tal forma que se configurou 

como uma das artes mais vistas no mundo (SAGICAPRI, 2019). 

 

2.1.3 A história do cinema no Brasil 
 

A arte do entretenimento proporcionada pelo cinema chegou por volta do final 

do ano de 1896, no Brasil. Se comparada com a Europa e América do Norte, até que 

chegou de forma bastante rápida. O país estava passando, ainda, pelos primeiros anos 
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após a abolição da escravatura, atravessando um estágio de subdesenvolvimento que 

atrasava qualquer tipo de avanço tecnológico pensado para esta época.  A ausência de um 

sistema eficaz na distribuição de energia atrapalhava em muitas coisas, apenas as maiores 

cidades contavam com um sistema elétrico adequado, de modo que, em muitas cidades 

do interior, o cinema só foi chegar, por volta de 1907. Pode-se dizer que o começo do 

Cinema no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, onde era a capital do país e, provavelmente, 

a cidade mais desenvolvida da época, vindo a aparecer, posteriormente, em São Paulo 

(GOMES, 1996). 

No começo, o repertório dos filmes era, exclusivamente, de artes produzidas no 

exterior, mas não demorou muito para que as primeiras produções locais começassem a 

ser produzidas. Inicialmente, as produções nacionais de curtas-metragens possuíam um 

quadro técnico quase que, exclusivamente, formado por estrangeiros. A mão de obra local 

era incapacitada para tais atividades do ramo cultural e não atendiam a demanda que o 

cinema necessitava, uma vez que, no Brasil o que se tinha eram trabalhadores que se viam 

forçados a serviços pesados, alicerçados no ventre da força bruta, bem diferente daqueles 

bem nascidos, que associavam a produção cinematográfica às posições sociais e aos 

indivíduos de condição mais abastada (AIDAR, 2019). 

De início, o ato de ir ao cinema, para assistir as obras, era protagonizado pelos 

povos mais ricos e cultos, pois, em sua maioria, os filmes, ainda, eram obras vindas de 

uma cultura internacional, totalmente, fora da realidade brasileira. Os responsáveis pelas 

salas de exibições eram, em grande parte, os europeus e, por achar que as produções 

brasileiras eram precárias, algumas poucas exibições eram feitas, geralmente, em troca de 

algum tipo de cumprimento de lei que pudesse trazer algum benefício comercial a eles. 

 Outro fato que se destaca é o de que o cinema apenas atraia as pessoas mais 

ricas e cultas, já que os filmes eram mudos e necessitavam de leitura para que se pudesse 

ter a compreensão de tudo que se passava nas telas. Existiam, ainda, alguns filmes que 

eram narrados ou cantados por pessoas que ficavam escondidas, atrás das telas, mas, para 

assistir aqueles que usavam desse tipo de narração, era cobrado uma taxa maior pelo 

ingresso (GOMES, 1996). 

O cinema, como todo o resto, foi deixado de lado, no período da primeira Guerra 

Mundial. Na década de 20, quando os E.U.A assumem como grande potência, tem-se 

início uma grande produção de filmes e o Brasil se torna um dos maiores importadores 

destes filmes. A produção brasileira da época, em sua maioria, era de filmes do gênero 

documentário, então, a preferência pelos filmes internacionais só aumentou, após isso. Já 
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na década de 30, os filmes começam a ser rodados com trilha sonora. Isso foi um boom 

na popularização dos cinemas, a quantidade de pessoas que agora iam aos cinemas 

aumentou, drástica e positivamente. 

Os cinemas já estavam mudando a cultura local, de modo que jornais, revistas e 

rádios já noticiavam sobre os filmes e suas produções. As Chanchadas é o primeiro 

gênero de filme criado no Brasil, eram filmes de baixo custo que ficaram muito populares 

nas décadas de 30 a 50, eram comédias musicais, misturadas com elementos encontrados 

em filmes policiais e também traziam muita ficção científica.  

No entanto, como muitas outras artes culturais, o cinema foi utilizado, na década 

de 60, para promover discussões da realidade econômica, social e cultural que o país 

vinha passando, por conta do regime de ditadura instaurado no país. Após a década de 70, 

já começaram a surgir as salas multiplex, nos shopping centers e, assim, foram caindo em 

desuso as salas de ruas, já que o novo meio proposto para que se pudesse assistir filmes 

proporcionava muitas opções ao público (CASTRO, 2019). 

 

 

Figura 3 – Alguns filmes do gênero de Chanchadas.  

Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/historia-do-cinema-brasileiro/> 

 

2.2 HISTÓRIA DAS SETE ARTES CULTURAIS EM MARINGÁ - PR 
 

Maringá é uma cidade jovem quando comparada a outras, no norte do Paraná, 

todavia, isso não é motivo para deixar de ser uma cidade rica em cultura. Dizem, as 

pessoas pioneiras, que seu nome se deve a uma canção, mas, não apenas na arte da música 

Maringá se destacou, como se verá a seguir. O escritor João Laércio Lopes Leal, uma 

pessoa muito entendida acerca da história da cidade, escreveu o livro História artística e 

cultural de Maringá, no qual o autor mostra muitos relatos marcantes que demonstram 

como obras artísticas e culturais de certa forma melhoram o convívio das pessoas. 

https://www.todamateria.com.br/historia-do-cinema-brasileiro/
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2.2.1 Música 
 

Não é comprovado que o nome da cidade é derivado da canção escrita pelo 

compositor Joubert de Carvalho, mas dizem por aí que se adotou o nome advindo da 

música por retratar um povo trabalhador desprovido de bens materiais, uma canção muita 

apreciada pelos machadeiros que cantarolavam durante seus momentos de descanso. A 

música também marca dois fatos importantes na cidade: aquelas de cunho religioso fazem 

surgir as primeiras capelas, a Capela São Bonifácio (1940) e a capela Santa Cruz (1946), 

as pessoas adoram ouvir o coral nas missas. O outro fato é que algumas das primeiras 

escolas da cidade eram formadas quase que, exclusivamente, para ensinar as pessoas a 

cantar, nos cultos.  

A década de 50 é marcada pela vinda de inúmeras pessoas para Maringá. Na 

década de 60, a produção de música em Maringá foi de quase fim para a banda municipal 

Joubert de Carvalho, produtora de jovens bandas reconhecidas em todo estado.  

No início do ano de 1960, a banda municipal teve que fazer grandes mudanças 

em seu elenco para dar uma reformulada, se juntando, assim, com o poder público 

promoveram o primeiro festival de música de bandas em Maringá. Com a explosão do 

estilo musical Jovem Guarda e, agora, com o festival de bandas, muitos jovens 

conseguiram um espaço para demostrar seus talentos, os quais se tornariam reconhecidos 

por todo o estado. O festival ficou tão famoso que trouxe nomes ilustres para a cidade 

como Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Wanderléia. 

 

2.2.2 Dança 
 

Como toda cidade pequena, na época em que Maringá estava ensaiando os 

primeiros passos para se tornar a cidade que é hoje, os primeiros e quase únicos festivais 

de dança que a população tinha eram as festas populares, de datas comemorativas ou 

festas particulares, tais como casamentos e aniversários, pequenas diversões para os 

trabalhadores pudessem se distrair do árduo trabalho do dia a dia. A década de 50 fica, 

assim, marcada pelo início da aparição de vários clubes privados e vários galpões que 

cederiam o espaço para as festividades, na época, o baile de carnaval já estava ficando 

popular a ponto de atrair visitantes de outras cidades.  

Uma prática que já se desenvolvia, em Maringá, eram as Fanfarras, as quais 

eram muito apreciadas, principalmente pelos jovens. Elas surgem quando as escolas 



15 
 

começam a oferecer, em grade curricular, o primeiro e segundo grau, era um movimento 

que envolvia a criação de música e dança, espetáculo que fez jovens maringaenses irem 

se apresentar, até mesmo, em São Paulo em competições de nível nacional. Entretanto, 

Maringá começa sua história na educação da dança, apenas na metade da década de 60, 

quando Roseli Maildl vem se apresentar em um famoso baile de gala da época e, após o 

evento, decide por permanecer na cidade e começa a lecionar a sua arte nas escolas. 

 

2.2.3 Pintura 
 

A história da pintura em Maringá começa quando o Alemão Edgar Werner 

Osterroht veio para a cidade, para trabalhar como urbanista e, em suas horas vagas, 

gostava de desenhar. Como todo bom arquiteto, o que mais gostava de desenhar eram as 

ruas conhecidas por Maringá velho e da Vila Operária, gostava, ainda, de representar 

estes lugares por achar que eles eram mais precários, se comparados aquele espaço 

conhecido como Maringá novo. Isso os tornavam mais interessantes, aos olhos do artista, 

mas não eram bem vistos por muitos observadores da época, surgiam comentários do tipo, 

“esse cara é meio maluco; ele pinta essa porcaria de casas do Maringá velho, todas sujas 

de barro vermelho, tortas e feias; ou ainda, aquele alemão não tá bem da cabeça” (LEAL, 

2016). 

Mesmo com comentários desaprovadores, Edgar Werner Osterroht promoveu a 

primeira exposição de quadros que se tem notícia em Maringá e as vendas foram muito 

boas, inclusive, algumas de suas peças foram vendidas para pessoas de outras cidades. O 

artista foi pioneiro em várias áreas da arte da pintura, suas caricaturas e charges lhe 

renderam várias outras encomendas, na empresa que trabalhava, a Companhia de 

melhoramento do norte do Paraná (CMNP). As divulgações dos empreendimentos 

eram de sua responsabilidade, mas ele também fez vários outros trabalhos publicitários, 

principalmente para a política.  

Outro artista que começou nesse tempo foi Waldemar Arana, o artista começou 

sua carreira realizando pinturas de automóveis, mas percebendo que a cidade carecia de 

mais artistas plásticos, abriu um atelier, em 1958. As suas principais contribuições eram 

na produção de cartazes, letreiros, placas e gravuras de painéis, porém, assim como Edgar 

Werner Osterroht, o que Waldemar Arana mais gostava de fazer era pintar as paisagens 

presentificadas na cidade. Seu estilo era de pinceladas energéticas, mas com a intenção 

de passar uma tranquilidade para quem olhasse suas obras.  
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A obra do arquiteto Waldemar Arana, o Painel do café, feito em 1953, é uma 

das obras de arte que retrata, com muita maestria, a cidade de Maringá. Sua importância 

é tanta para a história do município que, em 2011, foi tombada como patrimônio 

maringaense, um painel com proporção de 2,4m de altura por 7,95m de largura, sendo 

848 peças de azulejos. Esta obra foi encomendada pelo empresário cerealista Américo 

Dias Ferraz e retrata uma colheita de café, que era a principal fonte de emprego no norte 

do Paraná, na época. 

 

 

Figura 4 – Painel do café.  

Disponível em < http://www2.maringa.pr.gov.br/cultura/?cod=patrimonio/5> 

 

2.2.4 Escultura 
 

Maringá não é conhecida por ser uma cidade com muitas esculturas clássicas, 

conforme se costuma verificar em muitas outras como, por exemplo, Ouro Preto e 

Congonhas, de Minas Gerais. Ao contrário, Maringá possui poucos bustos pela cidade e, 

talvez, a escultura mais conhecida seja a do Monumento ao Desbravador, conhecido 

popularmente como (o Peladão). Implantada na Praça 7 de Setembro, a referida obra foi 

encomendada ao escultor Joaquim Henrique de Aragão, da cidade de Ibiporã PR, este 

monumento conta com uma estátua metálica de 7m de altura, cuja arte representa um 

homem, nu com as mãos para o alto. Uma das explicações para tal figura, era a 

representação dos fundadores da cidade chegando em um local sem nada, no sentido de 

bens materiais, mas com as mãos erguidas para os céus desejando um futuro próspero. 

Existem, ainda, três grandes machados estilizados que, também, fazem parte do 

monumento.  

O tipo de arte que torna  a cidade de Maringá mais reconhecida é a arquitetura 

de alguns edifícios, o maior exemplo disso é a Catedral Nossa Senhora da Glória, projeto 

http://www2.maringa.pr.gov.br/cultura/?cod=patrimonio/5
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do arquiteto José Augusto Bellucci que, na época, tinha outros projetos arquitetônicos na 

cidade tais como o edifício do Hotel Bandeirante. A obra arquitetônica da Catedral, em 

si, já é uma bela escultura, mas ainda consta com várias outras obras esculturais. Em seus 

vitrais, constam 1.125,00m² de fragmentos de vidros, divididos em 16 vitrais, quatro 

sendo de 20 metros de altura e doze menores com 12 metros. A referida obra é criação do 

artista Lorenzs Helmair, o trabalho foi executado pela empresa Sul Artesanato de Vidros 

de São Paulo/SP. No interior da catedral, também constam várias obras escultóricas 

produzidas pelo arquiteto Manfred Osterroht, dentre as quais estão o altar, batistério, a 

capela do Santíssimo Sacramento e as cátedras, algumas delas esculpidas em mármore 

branco. Há, ainda, vários outros edifícios, na cidade, que se podem considerar verdadeiras 

esculturas modernas. 

 

 

Figura 5 – Monumento ao Desbravador, (o Peladão). Disponível em < 

https://www.flickr.com/photos/20682333@N02/8320463228> 

 

 

Figura 6 - Catedral Nossa Senhora da Glória.  

Disponível em https://98fmapucarana.com.br/rachaduras-na-catedral-de-maringa/> 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=catedral%2Bbas%C3%ADlica%2Bmenor%2Bnossa%2Bsenhora%2Bda%2Bgl%C3%B3ria%2Bjos%C3%A9%2Baugusto%2Bbellucci&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAD3IOwoCMRAA0EpQBAtPMIiVzfgBlT2B15idDEk0u4GZBD2PnYWVR8jFBAu7x5suljMccHs88_2xmqPH3f5wchzcZn3jDkk5xCJcqgpa0fpT9-_n5MJUxCkl6MnaO0UmGGTMCmM2IzAZQ1YCR-BT-2gkuGZrL6Dqq5UMvaRUmeMXzLKjVosAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj3z4XO0d_hAhUZIbkGHfTCCOEQmxMoATAmegQIDhAe
https://www.google.com.br/search?q=catedral%2Bbas%C3%ADlica%2Bmenor%2Bnossa%2Bsenhora%2Bda%2Bgl%C3%B3ria%2Bjos%C3%A9%2Baugusto%2Bbellucci&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAD3IOwoCMRAA0EpQBAtPMIiVzfgBlT2B15idDEk0u4GZBD2PnYWVR8jFBAu7x5suljMccHs88_2xmqPH3f5wchzcZn3jDkk5xCJcqgpa0fpT9-_n5MJUxCkl6MnaO0UmGGTMCmM2IzAZQ1YCR-BT-2gkuGZrL6Dqq5UMvaRUmeMXzLKjVosAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj3z4XO0d_hAhUZIbkGHfTCCOEQmxMoATAmegQIDhAe
https://www.flickr.com/photos/20682333@N02/8320463228
https://98fmapucarana.com.br/rachaduras-na-catedral-de-maringa/
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2.2.5 Literatura 
 

Década de 40, uma época que tudo ainda era muito precário em Maringá, a única 

forma de receber as notícias era por meio de um jornal periódico, chamado jornal Clarim, 

de Apucarana. Pouquíssimos exemplares chegavam em Maringá e a cidade via crescer a 

necessidade de ter um jornal próprio. Assim, em 1949, Maringá inaugura o jornal 

semanário Voz do Norte. Na década de 50, a produção literária tem um grande avanço, 

quando o jornal A Tribuna realizou o 1º Salão de Trovas de Maringá. Neste sentido, 44 

autores maringaenses tiveram seus trabalhos expostos no saguão do Cine Maringá e três 

obras se destacaram, nesta época, sendo elas a revista Maringá Ilustrada, a revista Isto é 

Maringá e o livro Terra Crua. 

 A revista Maringá Ilustrada foi uma parte dos acontecimentos voltados à 

comemoração dos 10 anos da cidade, ela contava os feitos realizados pelos pioneiros, 

tanto de forma escrita quanto por meio de imagens que ilustravam o texto. A revista era 

muito apreciada, até mesmo, pelos não-alfabetizados, infelizmente, a referida revista teve 

somente uma edição, mas esse formato de apresentação trouxe uma forma nova de atrair 

o público. A também revista intitulada Norte do Paraná em Revista virou um clássico 

informativo seguindo este modelo. A revista Isto é Maringá também foi uma das 

publicações realizadas na comemoração de 10 anos, trazendo o formato de apresentação 

com apenas imagens, sem textos explicativos. Tais imagens mostravam paisagens, 

empresas, personalidades, eventos sociais e religiosos, tudo que pudesse contar um pouco 

a história da cidade.  

O livro Terra Crua, de Jorge Ferreira Duque Estrada, é uma narrativa que conta 

a história política, da década de 50, em Maringá, até os dias atuais. Se constitui como uma 

importante fonte bibliográfica, utilizada tanto para conhecimentos gerais quanto para o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. A produção literária maringaense, na década 

de 60, se manteve com alguns jornais, revista e livros, teve um certo destaque, o 

livro Maringá na copa do mundo, de Altino Borda, o qual retratava relatos do autor sobre 

a época em que ele presenciou a copa na Inglaterra, em 1966. Foi a partir da década de 

70 que a produção literária fica marcada com quantidade, qualidade e diversidade de 

textos acadêmicos produzidos e, de modo bastante gratificante, isto se mantém em pleno 

crescimento, até os dias atuais, com as diversas faculdades existentes na cidade. 
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2.2.6 Teatro 
 

No começo da história de Maringá, era muito difícil cogitar a possibilidade de 

se ter alguma companhia de teatro, praticamente, todas as pessoas trabalhavam para o 

crescimento da pequena cidade, mas, atividades como essa demandariam muito tempo. 

Assim, o circo itinerante veio a ser o precursor do teatro e, em muitas das suas 

apresentações, constavam com representações de cunho teatral. Uma das maiores 

influências do circo para o início das apresentações teatrais, em Maringá, deu-se quando 

o palhaço Victor Andreatta decidiu se instalar na cidade. Embora desempenhasse outras 

profissões, sua maior contribuição para o teatro aconteceu a partir do momento em que 

se juntou a Calil Haddad, outro apaixonado pela arte de interpretação, desde muito antes 

da sua vinda para a cidade, em 1946. A união dos dois fez com que Calil Haddad unisse 

seus conhecimentos de magistério junto à sua paixão pela arte cênica e, tudo isso fez com 

que começasse outra carreira, agora como diretor artístico. 

O Sr. Victor partilhou tudo que era necessário saber para lidar com os atores, a 

entender melhor como extrair o máximo do potencial de cada um, tiveram pela frente 

grandes dificuldades em conseguir pessoas dispostas a participar, pois, ainda, era difícil 

conseguir pessoas com tempo e dispostas a conhecer e apreciar mais da cultura. Em 1956, 

Calil Haddad dá origem ao Teatro Maringaense de Comédia (TMC), no entanto, as 

dificuldades para manter um grupo deste não se limitavam apenas em detrimento do 

tempo que as pessoas não tinham para dispor, os problemas com textos, ensaios, 

patrocínios e, até mesmo, havia dificuldades em conseguir um local apropriado para os 

ensaios e apresentações.  

Apesar de tudo isso, deu-se início às apresentações, o que resultou no 

aparecimento de outras companhias teatrais, tais como o Grupo Pioneiro Teatral de 

Maringá (GPTM) e a Associação Cultural e Esportiva de Maringá (ACEMA). A 

década de 60 foi um período profícuo para o teatro maringaense, no qual as peças teatrais 

ganharam muitos adeptos e admiradores. Com isto, um grande número de peças foi 

apresentado e, uma das que se tornaram mais conhecidas foi produzida pela TMC, de 

Calil Haddad, se chamava Dona Xêpa, uma comédia marcante que chegou a contar com 

a presença de uma importante comerciante da época, a síria Leila Nasser Assef, 

assumindo o papel principal. 

Embora houvesse um grande número de apresentações, o teatro ainda não 

possuía um espaço físico propício e designado, especificamente, para o desempenho 
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dessa função. As encenações eram realizadas sempre em espaços improvisados. A década 

de 70 ficou marcada pelo desenvolvimento de inúmeras peças teatrais, as quais teciam 

críticas ao sistema político da época, mas estas não foram bem recebidas por algumas 

pessoas. Pouco tempo depois, surgiram outros grupos amadores, principalmente, nas 

universidades, bem como outras escolas de teatro. Apesar da crescente visibilidade, ainda 

faltava um espaço próprio para as apresentações, houve até um projeto encomendado pelo 

prefeito Silvio Magalhães Barros ao arquiteto José Augusto Bellucci, mas não passou 

apenas de um anteprojeto que, verdadeiramente, nunca saiu da prancheta de desenho.  

Somente no final da década de 80, Maringá ganha três espaços teatrais, o 

primeiro a ficar pronto foi a Oficina de teatro da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), em dezembro de 1987. Também por esta época, se tem datado o início da 

construção do teatro Municipal Calil Haddad, mas as obras terminaram, apenas, em 1996. 

No governo de Álvaro Dias, houve o lançamento de um projeto denominado Barracão, 

em que cidades seriam contempladas com prédios de madeira, utilizados para fins 

culturais. Assim, em 1989, o teatro Barracão é inaugurado. Posteriormente, a arte cultural 

teatral maringaense alcançou níveis ilustres e a cidade chegou até mesmo a proporcionar 

um festival internacional de teatro, em 1990. 

 

 
Figura 7 – teatro barracão.  

Disponível em  http://www2.maringa.pr.gov.br/cultura/?cod=teatro/3> 

 

 

http://www2.maringa.pr.gov.br/cultura/?cod=teatro/3
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Figura 8 – Teatro Calil Haddad.  

Disponível em < http://www2.maringa.pr.gov.br/turismo/?cod=atrativos-turisticos/7> 

 

2.2.7 Cinema 
 

Mesmo não tendo uma classificação numérica das artes, sabe-se que o cinema é 

conhecido como sendo a sétima arte, no ranking da cultura. Sua história começa, em 

Maringá, no ano de 1947, o mesmo da fundação oficial da cidade, o primeiro cinema de 

que se tem registro é o Cine Primor. De forma bem improvisada, as sessões aconteciam, 

nos fins de semana, num prédio de uma loja de comércio, o qual teve que passar por 

determinadas adequações, para o novo uso. Contudo, o referido Cine teve uma breve 

trajetória no ramo das reproduções, pois, em 1949, o prédio sofreu um incêndio, durante 

a apresentação de um filme. 

 Também, por essa mesma época, o Sr. Odwaldo Bueno Neto começa a fazer 

exibições de filmes, de uma forma itinerante. Assim, ele se utilizava de um caminhão para 

transportar tudo que era necessário à exibição e isto incluía cadeiras, projetor e tela.  O 

projetor era ligado, de alguma forma, ao motor do caminhão e, deste modo, ele poderia 

se apresentar em locais diferentes, a cada dia. O cinema, nesta época, era a forma mais 

econômica de entretenimento que se tinha, os trabalhadores desejavam e necessitavam de 

momentos de lazer e a ideia deu tão certo que Odwaldo chegou a fazer exibições em 

outras cidades. 

Ainda, por volta de 1949, o Cinema Volante como era, popularmente, chamado 

ganhou um espaço fixo, vindo a se tornar o primeiro Cine Maringá. A cultura de ir aos 

cinemas já estava popularizada, na década de 50, a ponto de o edifício em que o Cine 

Maringá se encontrava não conseguir atender a demanda das pessoas. Desta forma, 

http://www2.maringa.pr.gov.br/turismo/?cod=atrativos-turisticos/7
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Odwaldo se viu obrigado a construir um novo prédio, na tentativa de solucionar o 

problema e, assim, a nova construção foi concluída, em 1954, com capacidade para 1800 

lugares e estava localizada na zona 01. Outro edifício foi construído na Vila Operária, o 

Cine Horizonte, de início, era um edifício com duas funções: no térreo, funcionava o 

cinema, comportava 550 pessoas e, no andar superior, tinha-se um hotel. Em 1956, tem-

se o surgimento do Cine Paraná, era um local amplo, moderno e muito confortável e 

ficava situado entre a zona 01 e a Vila Operária. 

 Em 1958, Maringá teve seu primeiro festival de cinema, evento que trouxe, para 

a cidade, muitas pessoas envolvidas com esta arte, tanto diretores e produtores quanto 

atores e atrizes do cinema brasileiro compareceram. Todos os dias, os cinemas 

registravam lotação máxima, após as exibições, os convidados de outras cidades 

frequentavam vários pontos atrativos de Maringá, dentre os quais um dos mais visitados 

era o Clube Hípico e o Maringá Clube. Já na década de 60, o ato de ir ao cinema já havia 

se tornado uma atividade tão popular que outros comércios se apropriavam disso para 

vender seus produtos, para aquelas pessoas que esperavam, em frente às salas de cinemas. 

O Cine Horizonte também teve que passar por ampliações, foi criado um novo 

edifício com capacidade para 1600 cadeiras, com o objetivo de atender a demanda das 

pessoas que vinham para assistir aos filmes. No ano de 1968, um novo cine foi 

inaugurado, o Cine Plaza, era o mais sofisticado de Maringá, porém, sua capacidade era 

bem inferior aos seus concorrentes, tanto que perdeu o posto, em 1972, em decorrência 

do surgimento do Cine Ouro Preto no lugar do antigo Cine Paraná. Em 1973, surge o 

Cine Clube, um clube criado para pessoas com intuído de promover a discussão sobre 

cinemas e seus filmes.  

A década de 90 é marcada pelo início das salas de cinemas nos shoppings, o 

primeiro foi no Shopping Avenida Center, duas salas que eram consideradas as melhores 

do Brasil, na época. Isso fez com que as salas de cinemas de rua caíssem em desuso, o 

que ocasionou o fechamento das portas e, um destes, foi o Cine Plaza (LEAL, 2016). 
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Figura 9 – Cine Horizonte.  

Disponível em http://www.maringahistorica.com.br/2011/08/o-ultimo-adeus-ao-cine-horizonte.html 

 

 

 

Figura 10 – Cine Maringá.  

Disponível em < http://www.maringahistorica.com.br/2017/07/cine-maringa-1953.html> 

 

2.3 HISTÓRIA DO CINE TEATRO PLAZA DE MARINGÁ – PR 
 

Localizado em um ponto estratégico e muito privilegiado da cidade, ao lado da 

Praça Raposo Tavares, em 1960, se dá início à construção daquele que seria o quarto 

cinema da cidade. No fim da década de 60, ele já estava sendo utilizado, mas a 

inauguração oficial só ocorre em 1972. No começo, seu nome era apenas Cine Plaza, 

possuía função exclusiva para reproduções de filmes, mesmo sua capacidade sendo bem 

inferior, se comparada aquela de seus concorrentes. Comportava, por volta de 800 

lugares, mas estes proporcionavam um requinte que nos outros não se tinha, tais como a 

inclinação do piso, para que todos tivessem plena visão da tela, poltronas mais 

confortáveis e que atendiam a um público de maior peso e lugares apropriados para 

cadeirantes. 

http://www.maringahistorica.com.br/2011/08/o-ultimo-adeus-ao-cine-horizonte.html
http://www.maringahistorica.com.br/2017/07/cine-maringa-1953.html
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A apresentação de um filme, no local, já era motivo para que as pessoas 

vestissem suas melhores roupas para ir apreciar o filme, era um verdadeiro local de 

encontros. Esses eventos marcavam os jovens da época, pois muitos utilizavam os filmes 

como desculpa para irem namorar ou conseguir um (a) namorado (a). Em 1990, a 

prefeitura compra parte do edifício, substituindo o antigo nome para Cine Teatro Plaza. 

Dentre algumas benfeitorias, tem-se, também, uma redução para, pouco mais de 600 

lugares, o que proporcionou um aumento no conforto do ambiente. Por esta razão, após a 

aquisição pela prefeitura, o referido Cine passou a receber congressos, palestras, 

apresentações teatrais e foi, ainda, palco para o Festival de Música Cidade Canção 

(FEMUCIC). Todavia, desde o ano de 2006 que o edifício se encontra interditado, por 

determinação do corpo de bombeiros, o qual identificou que as estruturas do edifício 

devem ser reparadas, para que se possa receber, novamente, o público. 

 

2.4 REVITALIZAÇÃO DO EIXO MONUMENTAL 
 

O eixo monumental de Maringá é utilizado por muitas pessoas, durante o dia 

todo, mas, praticamente, nenhuma delas sequer sabe ou o conhece por este nome. Muitos 

conhecem o local apenas por Av. Getúlio Vargas, local muito utilizado pelo comércio e 

alguns outros serviços, mas, o eixo engloba esta avenida e muito outros espaços, 

conectando a Catedral Nossa Senhora da Glória à Vila Olímpica. Entre este trajeto, tem-

se espaços que, hoje, se encontram em estado de abandono, pela prefeitura, locais que 

necessitam de muitos reparos imediatos.  

Em comemoração aos 70 anos da cidade, surgiu um concurso nacional para a 

revitalização de todo o trajeto, a empresa Natureza Urbana, cujo escritório de arquitetura 

fica em São Paulo, conseguiu o primeiro lugar com o projeto denominado Eixo Vivo, 

apresentando uma proposta, com o objetivo de trazer uma identidade nova ao espaço, já 

que, da forma como está, não passa de uma simples avenida, com sérios problemas 

urbanísticos, do mesmo modo que muitas outra. 

Maringá é reconhecida por ser uma cidade verde e, assim, a ideia principal 

apresentada no projeto foi a de um espaço com muita vegetação e áreas de lazer, traçados 

urbanísticos que priorizaram os pedestres, proporcionando mais segurança. Segundo se 

observa no memorial dos responsáveis pela execução do referido projeto: 

Ao priorizar a escala do pedestre, novas potências surgem, abrindo 

espaços que promovem maior relação dos edifícios e atividades do 

https://maringapost.com.br/light/2018/04/10/foram-escolhidas-as-musicas-para-o-40o-femucic-confira-a-lista-completa/
https://maringapost.com.br/light/2018/04/10/foram-escolhidas-as-musicas-para-o-40o-femucic-confira-a-lista-completa/
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entorno com o espaço público. Relacionam os equipamentos, sistemas, 

tecnologias e demais elementos à experiência do usuário no espaço, 

reunindo estratégias e soluções que permitem um bom ambiente para o 

desenvolvimento de ideias, para encontros e interações que buscam a 

construção coletiva do espaço urbano (NATUREZA URBANA, 2018). 

 

No atual momento, as únicas atividades desenvolvidas no local são de cunho 

comercial, em que pessoas estão trabalhando ou se utilizando desses serviços, muitas 

vezes com pouquíssimo tempo para a apreciação do espaço. O eixo contém muitos 

edifícios que estão na história da cidade e, alguns deles, sofrem por subutilização, outros 

por estarem abandonados, como é o caso do edifício do Cine Teatro Plaza. Uma 

verdadeira revitalização para aquele local deveria incluir a revitalização de tais edifícios 

para, assim, potencializar, ao máximo, a identidade da cidade ali retratada. 

 

 

Figura 11 – projeto da revitalização do eixo monumental.  

Disponível em: < https://naturezaurbana.net/Eixo-Monumental-de-Maringa> 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O ideal para o edifício não é a de proporcionar apenas uma sala de cinema, como 

se faziam antigamente, mas sim criar um estabelecimento com valor cultural muito forte, 

uma edificação onde as pessoas podem tirar proveito e aprender sobre as artes culturais. 

A arte cinematográfica é um meio de aproximar todas as sete artes (música, dança, 

pintura, escultura, literatura, teatro e cinema) em um único espetáculo, pois, mesmo 

separadas, já possuem brilho próprio, mas, juntas, muito provavelmente o encantamento 

fosse bem maior. A cultura brasileira é muita rica, em vários elementos culturais, e pouca 

explorada, nem sempre por falta de vontade das pessoas, mas, em sua maioria, por falta 

de conhecimento sobre determinados assuntos. 

A construção de uma edificação que proporcionasse tudo isso, seria de muito 

https://naturezaurbana.net/Eixo-Monumental-de-Maringa
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proveito para a sociedade. Segundo Lerner (2003), faz-se necessário que haja algum tipo 

de estabelecimento que propicie interação entre pessoas e o meio, para que o ambiente 

urbano tenha um uso eficaz, afinal, quando as pessoas começam a utilizar um determinado 

local, ele ganha mais vida, já que pessoas sempre atraem mais pessoas. Quiçá, um local 

onde as pessoas possam desfrutar dos momentos de lazer, tanto durante o dia quanto a 

noite, uma escola-cultura em que tivessem pessoas utilizando, durante o dia, na busca 

pelas aprendizagens sobre as artes e, à noite, apreciando as apresentações. Dessa forma, 

logo o referido local conseguiria proporcionar mais segurança e lazer aos seus usuários. 
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