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RESUMO

A partir das transformações ocorridas no espaço arquitetural, social e urbano do Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX e início do 
século XX, o trabalho analisa o processo de inserção do cinema como objeto de ressignificação da Praça Marechal Floriano, nomeada Cinelândia 
na década de 1930. Supondo que este novo sentido associado ao local não está baseado somente na construção ou transformação dos prédios 
dos cinemas, mas nas mudanças operadas no meio social, a análise assinala a importância do projeto do empresário espanhol Francisco Serrador 
Carbonell, que construiu no local um complexo de cine-teatros que tinha o objetivo de recriar a atmosfera da Broadway de Nova Iorque dos anos 
1920.  A hipótese é que as reformas urbanísticas empreendidas décadas atrás e que tinham como objetivo inserir a cidade do Rio de Janeiro como 
símbolo da modernidade brasileira tenham contribuído para desencadear investimentos como os de Serrador. A cidade ganhou ares
cosmopolitas, atraiu os investidores internacionais e recebeu enorme contingente de imigrantes estabelecendo as bases sociais e mercadológicas 
para a recepção do modelo industrial do cinema americano, que Serrador trouxe ao Brasil. O trabalho de pesquisa observou as mudanças de 
significado operadas na Praça Floriano a partir da reforma do prefeito Pereira Passos, quando sob a influência da arquitetura e cultura francesas, 
o local se tornou o símbolo nacional da esfera pública republicana. Posteriormente após a Primeira Guerra Mundial, tendo se transformado em 
espaço popular, as salas de cinema de Serrador proporcionaram uma experiência social e urbana, ancoradas na influência do modelo de vida 
americano. A metodologia de pesquisa baseou-se em extensa pesquisa bibliográfica que possibilitou explorar obras sociológicas, antropológicas e 
políticas que deram suporte ao referencial teórico, pesquisar reportagens em jornais e revistas ilustradas da época e consultar a biografia do 
empresário Francisco Serrador.  O objetivo principal do trabalho é analisar o papel do cinema na formação da identidade cosmopolita da 
Cinelândia em substituição ao parentesco republicano afrancesado que a elite politica do início do século XX havia concebido para o espaço.  A 
partir dos resultados da pesquisa foi possível concluir que as relações entre o espaço e o tempo se mostram confusas, híbridas, com os sujeitos 
inseridos numa apregoada modernidade fazendo suas correlações, alterando os sentidos e os significados do patrimônio histórico e cultural das 
cidades em conteúdos e velocidades surpreendentes. Esta é a preocupação que levantamos com relação à obra de Serrador vivenciada no espaço 
da Praça Floriano (Cinelândia). Nele foi construído um significado que ainda podia ser definido no tempo e no espaço, tanto nos imaginários como 
nas práticas sociais dos sujeitos da cidade há várias décadas atrás. Em ambientes socialmente construídos os elementos físicos e simbólicos não 
são facilmente identificáveis, mas aceita-se igualmente que as construções materiais como prédios, monumentos ou mesmo pontes e estradas 
organizam os movimentos humanos e como tal determinam os entrelaçamentos sociais. Uma vez que suas funções tenham cessado, a primeira 
impressão que se tem é que essas edificações caminham para um estágio de obsoletismo, prontas para serem novamente ressignificadas ou 
criarem um frio depósito de memórias desligado de qualquer contexto significativo para a sociedade.
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