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Matinê. Uma palavra desconhecida por muitos jovens hoje em dia, mas presente no             
vocabulário de quem frequentava o Cine Marrocos em seus tempos de ouro, principalmente             
nos 1960 até os 1990. Matinê, segundo o Aurélio, se identifica como atividades de              
entretenimento como espetáculos, exibição de filmes, festas, etc. que se realizam no período             
da tarde. A premissa era simples: combinar com seu grupo de amigos, namorados e              
familiares, chegar cedo para conseguir um bom lugar, comprar sacos de pipoca, refrigerante e              
pronto: estava tudo certo para assistir um filme atrás do outro. No fim da noite, o                
estranhamento surgia quando a tarde virava noite e a maioria das pessoas ali, não via o tempo                 
passar. 

Num salto temporal, em 2020 as coisas são bem diferentes. O Marrocos já passou              
por um processo de fechamento e reabertura. Os cinemas não pertencem mais às ruas, e sim                
aos shoppings. O público pode acessar a lista de lançamentos, comprar ingresso e pipoca e até                
mesmo reservar seus lugares diretamente do seu smartphone. Sem falar dos serviços de             
streaming que a 1 toque do espectador, oferecem uma imensidão de opções imediatas. A              
sensação mágica e de proximidade das matinês no Cine Marrocos, parecem ter se esvaecido              
para aqueles que a tinham como rotina e se tornado nula para aqueles que nunca tiveram tal                 
experiência.  

Em Novembro de 2019, o Cinemark do Lages Garden Shopping, tem 10 filmes em              
cartaz, enquanto o Marrocos, apenas 1. Muitos motivos podem ser exaltados para entender             
esse fenômeno que, sem querer, acaba esvaindo a história do Cine Marrocos na cidade. Qual               
será o real motivo disso? 

 



Nasce uma estrela 
 

A cidade de Lages estava polvorosa pela chegada de um novo empreendimento que             
misturava entretenimento, glamour e modernidade. Em 26 de Setembro de 1964, o Cine             
Marrocos dava seu primeiro respiro ao público em uma noite de estreia emblemática,             
pretendendo criar uma concorrência de peso com os já existentes Cine Teatro Marajoara, Cine              
Teatro Tamoio e Cine Teatro Avenida. As autoridades ali presentes, incluindo o prefeito             
Wolny Della Rocca, a Miss Santa Catarina Salete Chiaradia e o Bispo Dom Daniel, davam               
seus primeiros olhares nas poltronas vermelhas, a tela gigantesca e arquitetura estonteante.            
Assim como o Teatro Guaíra de Curitiba, o arquiteto responsável Rubens Meister, também foi              
escolhido para dar vida ao estilo inconfundível do cinema.  

A chegada do empreendimento em Lages foi um fato histórico de extrema            
importância para a cidade, para o público e para o cenário empreendedor dos cinemas da               
época, afinal, o projetor que exibia os filmes e a maioria dos equipamentos era único no                
Brasil, a tela era uma das maiores no país e o palco tinha capacidade de suportar                
apresentações artísticas de grande porte.  

Na noite de estreia, o filme escolhido foi “Tempero de Amor”, onde Doris Day vive               
Beverly Boyer, uma dona de casa feliz que vê sua vida mudar drasticamente ao receber um                
convite para ser a garota propaganda de uma companhia de sabão. Após alcançar a fama, ela                
deve lidar com a repreensão do marido e tentar salvar seu casamento. E assim como Beverly,                
o Cine Marrocos, ao longo do tempo, precisou salvar seu casamento com o público, ao               
mesmo tempo em que a fama pesava em seus ombros. 
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Primeiro, a viagem dos sonhos 

 
Uma das maiores produções cinematográficas de todos os tempos e a terceira maior             

bilheteria do mundo, fez Lages se mobilizar para ir ao cinema. Titanic, lançado em 1998, foi o                 
maior sucesso de público da história do Cine Marrocos: 25 mil pessoas assistiram ao              
longa-metragem que ficou dois meses em cartaz. Assim como o sucesso de, por exemplo,              
Vingadores: Ultimato (primeira maior bilheteria de todos os tempos) em 2019, com Titanic             
foi bastante parecido. O boca-boca, a exposição da mídia, a novidade dos efeitos especiais              
revolucionários e a história cativante, fizeram o público se multiplicar para conferir o longa. E               
por incrível que pareça, em 1998 o cinema já não era mais a primeira opção quando se queria                  
assistir um filme.  

O VHS e as locadoras já eram parte da realidade de uma classe-média brasileira que               
agora não precisava mais sair de casa para usufruir de entretenimento cinematográfico. Em             
uma reportagem de 1998 do jornal Correio Lageano, emoldurada nas paredes do escritório             
superior do Marrocos, nota-se que não é de hoje que a novidade faz as pessoas saírem de casa.  

Com o título de “Filme atrai pessoas que há décadas não iam ao cinema”, a               
reportagem diz: “Fazia cerca de 15 anos que não entrava em um cinema”. Afirmação é de                
Luiz Ragnini, 48 anos, que atraído pela história de Titanic, volta a frequentar a sala de                
espetáculos do Marrocos. No caso da adolescente Juliana Dias, de 18 anos, que diz não estar                
acostumada a frequentar cinemas, Titanic mudou seu pensamento: “Há pelo menos seis anos             
não entrava no Marrocos. O Titanic é muito comentado pelo meus amigos e merece ser               
assistido”. 

 



Segundo, o iceberg 
 
Sete Vidas, filme estrelado por Will Smith e sete pessoas na sala de cinema: esse era                

o cenário do último dia do Cine Marrocos, que havia fechado em 2009 por falta de verbas. Em                  
entrevista ao Correio Lageano, o contador da “Empresa Lageana de Cinema e Teatro Ltda”,              
Mário Gesing, explica que os problemas financeiros realmente motivaram o fechamento do            
cinema. “Falta absoluta de público. Já vem há alguns anos. Já vem decaindo de público há                
algum tempo”, desabafa.  

Na época, o quadro de funcionários contava com apenas 4 pessoas. As despesas             
mensais chegavam a R$6 mil reais e muitas vezes, o lucro não era suficiente nem para pagar a                  
luz do local. Dois projetos de tombamento cerceiam o prédio histórico: um de 1998 que               
tramita na Fundação Cultural de Lages e outro iniciado pelo Iphan, Órgão do Ministério da               
Cultura, que tem a missão de preservar o patrimônio cultural brasileiro, mas nenhum dos dois               
chegou a dar passos maiores, devido ao Marrocos ser uma instituição privada e usufruir de               
boas condições. Segundo o Iphan, para o cinema ser patrimônio histórico estadual ou não,              
pode demorar até 20 anos, e ainda pode ser indeferido.  

 
Olhando por outras dimensões 
 

O Cine Marrocos reabre suas portas, porém, com um toque de modernidade em seu              
interior. No dia 10 de Junho de 2011, com seus 1.012 lugares, o cinema tem a maior sala de                   
cinema, agora 3D, da América Latina. O empreendimento mais uma vez desfrutava da catarse              
da novidade dos óculos 3D, tecnologia que invadiu as salas de cinema brasileiras culminando              
no sucesso sem precedentes de apresentações de Avatar em Dezembro de 2009 e Janeiro de               
2010, do diretor James Cameron, o mesmo de Titanic. Adicionando um pouco de             
coincidências aleatórias e esoterismo, o resultado seria pensar que James proporcionou dois            
dos melhores momentos do Cine Marrocos em sua história, mas esse tipo de teoria se encaixa                
melhor apenas em roteiros hollywoodianos.  

Na época, segundo o diretor da Arcoíris Cinemas, empresa proprietária do prédio,            
Mário Luiz dos Santos: “Praticamente todos os cinemas deste tamanho foram fechados, por             
isso, entendemos que é uma oportunidade ímpar e um grande privilégio oferecer este espaço              
aos lageanos”. 
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Senhorzinho bem conservado 
 

Assim como o relógio, presente da extinta Óticas Carlente, enfeita a parede do             
escritório do cinema marcando o mesmo horário há décadas, parece que o Cine Marrocos              
também parou no tempo. Com suas mobílias e decorações vindas da década de 60, a visita ao                 
estabelecimento se torna uma verdadeira viagem ao passado. Em uma sociedade que anseia             
novidades, são poucos os que sabem valorizar essa relíquia. Andréia Assunção é uma delas e               
conta que devido à sua condição financeira, nunca tinha frequentado o cinema, tendo seu              
primeiro contato com o lugar na formatura do ensino médio. Desde então, se apaixonou pelo               
cinema e sentiu que poderia passar todo tempo que podia ali.  

Mal sabia Andréia que anos depois estaria nesse mesmo lugar, trabalhando na            
bilheteria e podendo respirar todos os dias a história que aquele lugar transpira. Agora gerente               
do Marrocos, relembra com emoção os 10 anos que passou ali dentro e conta que a maior                 
felicidade da equipe era ver a casa cheia. 

Atualmente, além dos filmes, a única coisa que mudou por ali foi o número de               
espectadores. O mesmo lugar que tinha sessões lotadas todos os dias da semana, caiu no               
esquecimento do povo lageano. Ela conta que até hoje as pessoas passam pela bilheteria              
perguntando se o cinema continua em funcionamento. “Os lageanos têm o cinema como uma              
velharia, eu entendo como um patrimônio. Teríamos que ter orgulho de ainda ter um              
senhorzinho tão bem conservado. Infelizmente nem todos veem assim. Muitos reclamam das            
poltronas, mas não enxergam que elas são as mesmas de quando o cinema foi inaugurado”,               
diz Andréia.  

A Arcoplex, empresa que administra o Marrocos, tem recursos suficientes para           
modernizar a sua estrutura, mas prefere mantê-la exatamente como era originalmente. Para os             
amantes da história, não há sensação melhor do que entrar pelas portas do cinema e sentir uma                 
forte nostalgia, enquanto o resto da população lageana, simplesmente deixou de dar valor à              



relíquia que têm bem no centro da cidade. Mas os lageanos não são os únicos, diversos                
cinemas de rua em todo o Brasil foram esquecidos e a maioria até tiveram suas portas                
fechadas. Na década de 60 o Rio de janeiro tinha 198 cinemas de rua, muitos deles tinham a                  
capacidade de comportar mais de mil pessoas. Porém, atualmente a cidade conta com apenas              
10. Devido a falta de público, não tinham como se manter e acabaram por se tornar lojas,                 
estacionamentos, shopping centers e principalmente igrejas evangélicas.  

 
Afinal, por que o público do cinema decaiu? Na década de 1970, a culpa foi atribuída                

à chegada da televisão e do VHS, pois o conforto de assistir um filme em casa era algo novo e                    
muito mais prático. Atualmente, as redes de streaming, como a Netflix, HBO Go e Amazon               
Prime possibilitam ao público assistir filmes e séries, onde e quando o espectador quiser. 

Antigamente o cinema era um hobby por si só, era um compromisso único, as              
pessoas se arrumavam para frequentar as famosas matinês, comprar sua pipoca e sentar ao              
lado dos seus amigos desfrutar das histórias na telona. Hoje em dia, muitos dos cinemas               
fazem parte de shopping centers, que oferecem maior segurança e uma junção de             
entretenimento, o que atrai muito mais a população, tirando a atenção dos cinemas de rua. A                
maioria opta por passear pelas lojas, ver o filme e depois se dirigir à praça de alimentação                 
para um lanche.  

Andréia Assunção diz que o movimento do Cine Marrocos em particular, decaiu            
devido a falta de entretenimento perto do estabelecimento. “Durante a noite e nos finais de               
semana o centro está morto, não há lojas abertas nem lanchonetes”, afirma a gerente.  

 
A voz da cidade ecoada pelo cinema 
 

Quando se fala em cinema lageano, o nome mais fresco que vem na memória é o do                 
multi-talentoso, xerife dos pampas e ícone da cultura sulista, João Amorim. Calibre 12,             
Obrigado a Matar, O Forasteiro e muitas outras películas marcaram a memória dos lageanos              
como obras inconfundíveis. João era radialista, músico, político, empresário e atuava em            
diversos segmentos multímidia. O cinema como um todo sempre serviu de inspiração a             
diversos artistas e aspirantes da sétima arte. Hoje em 2019, dois nomes se destacam na               
produção cinematográfica lageana: Armin Daniel Reichert e Marcelo Machado.  

Mostrando com orgulho sua foto com João Amorim, sua maior inspiração, Armin            
Reichert já tem mais de 9 filmes lançados, entre ficções e documentários, o cineasta coleciona               
diversos prêmios nacionais e internacionais. Recentemente, foi o ganhador do Prêmio           
Catarinense de Cinema, o mais importante do estado. O cinema para Armin sempre foi um               
instrumento de expressão e de coletividade, utilizado para fazer arte juntamente com seus             
amigos e familiares.  

Quando perguntado sobre suas maiores lembranças relacionadas ao cinema, comenta          
sobre o dia que assistiu Titanic no Cine Marrocos sentado no chão, pois não havia mais                
lugares disponíveis. O Cine Marrocos tem lugar guardado em seu coração e em sua rotina,               
preferindo o local histórico do que telas de cinema em shoppings: “Os cinemas nos shoppings               
são apenas mais uma peça no aglomerado de entretenimento banal que esses lugares             
proporcionam. A falta de cinemas de rua é um dos principais motivos do porquê o brasileiro                
não conhecer o cinema nacional, tornando esse tipo de empreendimento uma indústria            
estrangeira, onde muitas vezes as produções locais não têm vez”.  
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O rádio também foi peça importante para o desenvolvimento do cinema em Lages,             

mesmo que indiretamente. A história de Carlos Joffre do Amaral, um dos principais             
empreendedores do ramo da comunicação em Santa Catarina e fundador da Rádio Clube, foi a               
história escolhida para ser levada às telonas através das mãos de Marcelo Machado. O              
cineasta se inspirou em seu próprio pai, colaborador direto de Carlos Joffre, que sempre tinha               
uma história diferente a respeito do empreendedor para contar ao filho. 

O filme estreou no Cine Marrocos no dia 23 de Fevereiro e conseguiu o mesmo feito                 
de Titanic: lotou o cinema de cadeira a cadeira. Parece que não é só o diretor James Cameron                  
que traz alegria ao Marrocos. Segundo Marcelo, a experiência foi ímpar: “A sensação foi uma               
mistura de alegria e tristeza. Alegria em lotar totalmente o cinema e tristeza em ter que fechar                 
as portas com pessoas do lado de fora. Orgulho de um trabalho árduo mas com um resultado                 
mais do que satisfatório. É óbvio que a gente faz pensando no sucesso, porém, esse superou                
qualquer expectativa.”  

A escolha do Cine Marrocos como palco da história de Carlos Joffre, também não foi               
por acaso: “O Cine Marrocos é muito importante pra mim porque foi lá que eu assisti pela                 
primeira vez um filme na telona. O Marrocos me mostrou um mundo paralelo que eu tinha                
que fazer parte. Parece loucura, mas quando assisti o filme sai da sala do cinema achando que                 
poderia fazer também.” conta o cineasta. 

 
Cinema para todos? 
 

Em tempos de retrocesso, o cinema se torna cada vez mais importante. Mostrando             
problemáticas como a desigualdade social e o conservadorismo desenfreado, as obras têm o             
objetivo de conscientizar a população, mas também se torna uma ameaça à ignorância da              
sociedade atual que tenta retirar qualquer tipo de apoio à sétima arte. Através do cinema é                
possível viajar o mundo, encontrar inspiração nos personagens e viver outras realidades Os             
filmes têm o potencial de mudar a forma de pensar, desenvolver a imaginação, criatividade e               
ainda ajudar na criação do pensamento crítico. Mas suas mensagens de nada servem se não               
são levadas a todos. O tema da redação do ENEM de 2019 abordou exatamente esse assunto,                
a democratização do acesso ao cinema. Para as pessoas que desde pequenas saiam de casa               
com seus pais, chegavam ao cinema, compravam uma pipoca e sentavam nas poltronas para              
ver o filme que tanto esperavam, é estranho ouvir que o acesso ao cinema precisa ser                
democratizado.  

 
Na década de 70 os cinemas estavam espalhados pelas cidades, dando acesso à maioria              

da população, estando presentes até em cidades do interior e periferias. Atualmente, houve             
uma grande centralização dessas salas, onde a maioria estão localizadas em lugares de maior              
renda, deixando as cidades e bairros mais pobres de lado. E o preço dos ingressos subiu                
drasticamente.  

Segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo, nos anos 90 uma entrada para o cinema                
custava entre R$5 a R$7 reais enquanto hoje em dia o preço oscila entre R$25 e R$35. Mas o                   
preço dos ingressos não é o único gasto. Devido a centralização dos cinemas, torna-se mais               
difícil o deslocamento dos moradores das periferias. Sendo assim, o hábito de frequentar uma              
sala de cinema tornou-se uma regalia para os mais privilegiados.  
 



Mesmo assim, parece que esse longa pode ter um final feliz. Atualmente diversos             
projetos estão sendo desenvolvidos para que todos possam ter acesso ao cinema. Um dos              
melhores exemplos de iniciativas para a democratização das telonas, ocorreu em Lages            
quando o biólogo, professor e cineasta Doty Luz decidiu criar o Festival Internacional de              
Cinema Ambiental da Serra Catarinense, conhecido como FICASC. Encantado com a beleza            
da serra, escolheu Lages, Urubici e São Joaquim para sediar o evento em setembro de 2019. 

Durante cinco dias, 37 filmes foram exibidos em escolas, universidades, ONGs e            
centros de convívio, atingindo diretamente mais de 6 mil pessoas. As sessões, espalhadas por              
toda a cidade, eram gratuitas e muitas delas contaram com debates sobre a atual situação               
ambiental e cinematográfica no Brasil.  
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Fechado para reforma 

Mais uma vez o Marrocos fecha suas portas por um breve período de tempo. Desta               
vez, o motivo é a reforma para se adequar às normas de acessibilidade dos cinemas atuais.                
Banheiros, poltronas, projetor e a tela do cinema passarão por modificações para a             
modernização do espaço, porém, nada na arquitetura e decoração será alterado. O cinema             
encontra-se fechado desde o dia 20 de Fevereiro de 2020 e a previsão de reabertura fica só                 
para 2021. 

O Marrocos é inquestionavelmente um marco do empreendedorismo, da arquitetura e           
do entretenimento em Lages. Além de suas paredes históricas, o que sustenta o local              
atualmente é a força de vontade dos proprietários e funcionários de preservar a história do               
lugar, mas será que isso é o bastante?. Desde a sua criação, o histórico cinema teve seus                 
pontos auge quando se propôs a angariar a atenção por meio de novidades. Seus maiores               
públicos foram estreia de Titanic, a inauguração do cinema 3D e no filme A Voz da Cidade:                 
três eventos que isolados detêm um mesmo chamariz: coisa nova.  

https://www.facebook.com/raphaelzulianello


E é exatamente o oposto que somente o Cine Marrocos oferece: história. A vontade              
dos proprietários de preservar as cadeiras originais, bancos e decorações não é suficiente para              
despertar o interesse do público. Todos os dias que as pessoas deixam de frequentar o               
Marrocos, elas perdem a experiência de recriar os ares dos anos 60 em sua plenitude. E não só                  
no tempo de sua inauguração, o Marrocos está de pé há 55 anos. Imaginar quantas histórias e                 
pessoas sentaram naquelas mesmas poltronas, quantas emoções tiveram e a infinidade de            
apaixonados pelo cinema que o Marrocos criou é gigantesca. Pedidos de casamento,            
formaturas e até ensaios de foto usaram o empreendimento como palco. O problema da falta               
de público não é a concorrência dos cinemas em shoppings ou do avanço da tecnologia. Será                
que as pessoas se interessam mais por filmes ou pela história da sua cidade? 

O Cine Marrocos tem sim chance de fechar e dar valor a esse tipo de local é                 
importante para o luto não prevalecer, sabendo que há chance de salvar uma parte importante               
da história de Lages. Um ato desses é fundamental, para que o sentimento de Carlos               
Drummond de Andrade quando escreveu seu poema “O fim das coisas”, não vire realidade: 

 
Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia. Fechado para sempre. 
Não é possível, minha mocidade 
fecha com ele um pouco. 
Não amadureci ainda bastante 
para aceitar a morte das coisas 
que minhas coisas são, sendo de outrem, 
e até aplaudi-la, quando for o caso. 
(Amadurecerei um dia?) 
Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória, 
maior, mais americano, mais isso-e-aquilo. 
Quero é o derrotado Cinema Odeon, 
o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon. 
A espera na sala de espera. A matinê 
com Buck Jones, tombos, tiros, tramas. 
A primeira sessão e a segunda sessão da noite. 
A divina orquestra, mesmo não divina, 
costumeira. O jornal da Fox. William S. Hart. 
As meninas-de-família na platéia. 
A impossível (sonhada) bolinação, 
pobre sátiro em potencial. 
Exijo em nome da lei ou fora da lei 
que se reabram as portas e volte o passado 
musical, waldemarpissilândico, sublime agora 
que para sempre submerge em funeral de sombras 
neste primeiro lutulento de janeiro 
de 1928. 


