
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  – Novo Hamburgo – RS  17 a 19 de maio de 2010 
 

1 
 

 

A História do Cinema no Município de Balneário Camboriú/SC1  

 
Juliana LINSMEIER2 

UNIVALI, Universidade do Vale do Itajaí, SC 
 
 

Rafael Jose BONA3 
FURB, Universidade Regional de Blumenau, SC 
UNIVALI, Universidade do Vale do Itajaí, SC 

 
 

RESUMO 
 

Este artigo tem o objetivo de apresentar fragmentos de uma pesquisa sobre a história do 
cinema na cidade de Balneário Camboriú em Santa Catarina. Durante a pesquisa de 
campo foram estudados e tratados documentos, depoimentos e fotografias relacionadas 
ao cinema do município. A importância desta pesquisa se justifica pelo fato de não 
haver bibliografia sobre o assunto. Nas pesquisas de revisão bibliográfica foram 
encontrados poucos trabalhos que se referem ao cinema catarinense e ela se torna 
importante por ser precursora nesta região. Parte das informações aqui apresentadas são 
fundamentadas em Delatorre (2009), da família dos pioneiros do cinema na cidade. Este 
estudo não pretende esgotar o assunto, mas sim, incentivar mais estudos voltados para o 
cinema na região litorânea do estado de Santa Catarina.  
 
Palavras-chave: Cinema Catarinense; História; Balneário Camboriú; Comunicação 
Regional.  
 
 
1. Introdução 
 

Durante muitos anos o cinema, em várias partes do mundo, era um dos poucos meios de 

entretimento das pessoas. Muitos romances, histórias e casamentos surgiram do 

aconchego das salas dos cinemas. Com a chegada da televisão em muitos lares, o 

cinema passou a enfrentar problemas pela queda de público. Em todo o Brasil, assim 

como em Santa Catarina, muitos cinemas foram fechados ou destruídos com o passar do 

tempo. A televisão e o vídeo cassete deram espaço para uma nova forma de se assistir 

filmes.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no IJ 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania do XI Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sul realizado de 17 a 19 de maio de 2010. 
2 Acadêmica do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). 
Bolsista do Artigo 170 UNIVALI/Governo do Estado de Santa Catarina – 2009/2010. 
3 Mestre em Educação (FURB), Especialista em Cinema (UTP) e Fotografia (UNIVALI), Graduado em 
Publicidade e Propaganda (FURB). Docente do curso de graduação em Comunicação Social: Publicidade 
e Propaganda da UNIVALI, FURB e ASSEVIM. E-mail: bonafilm@yahoo.com.br  
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Essa realidade já foi retratada no filme italiano Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe 

Tornatore. O filme mostra a ascensão e a queda do cinema de uma cidade interiorana; 

conta a história de pessoas que lá viveram e se emocionaram com o Cinema Paradiso. 

No final da película a personagem principal volta a entrar no Cinema, já abandonado e 

em decadência, no qual são mostrados cartazes de filmes eróticos (mostrando os últimos 

que foram exibidos no local). Ou seja, demonstrando a chegada dos filmes com apelos 

eróticos para atrair mais público. Algo que mexeu na cultura cinematográfica também 

no Brasil nos anos 1970, com a entrada da pornochanchada. O cinema da cidade de 

Balneário Camboriú não deixou de ser diferente, haja vista que muitas informações 

foram perdidas com o tempo.  

A presente pesquisa pretende registrar a história do cinema4 na cidade Balneário 

Camboriú por meio de entrevistas, fotografias, análise de documentos com informações 

que sejam relevantes para começar a construir uma história esquecida no tempo. Pelo 

fato de o Vale do Itajaí ser o berço do cinema catarinense (KORMANN, 1996) parte das 

informações sobre História e Cinema no estado diz respeito à cidade de Blumenau. Não 

há muita informação sobre as cidades litorâneas.   

 

2. Metodologia da pesquisa 
 
Esta pesquisa se classifica como documental e bibliográfica, que, de acordo com 

Medeiros (2006) fez levantamentos de documentos e dados importantes sobre o tema. 

Fez-se uso também de entrevistas que se levou a ter uma observação direta intensiva. 

Esta pesquisa se dividiu em três etapas. A primeira etapa, portanto, se deu com a 

pesquisa bibliográfica e documental, que definidas por Medeiros (2006) se trataram do 

recolhimento de dados sobre as origens do cinema em Santa Catarina. As obras mais 

relevantes foram observadas, analisadas e fichadas para que se pudesse tecer um texto 

sobre o assunto que facilitou como guia até chegar ao objeto de estudo. A segunda etapa 

foi a pesquisa de campo na qual se fez visita aos órgãos ligados à cultura de Balneário 

Camboriú, visita aos antigos e atuais cinemas da cidade nos quais foram recolhidos 

documentos, entrevistas e textos relacionados ao tema para  que em seguida se entrasse 

na etapa final do trabalho. A terceira etapa se concentrou em fazer uma análise dos 

                                                           
4 Nesta pesquisa, quando se ao “cinema” quer-se dizer às salas de exibição e aos filmes feitos em película. 
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dados coletados e foram verificados quais os mais significativos para compor o texto do 

trabalho.  

 
 
2.1 O cinema em Santa Catarina 

 
As exibições cinematográficas no Estado deram início em meados do século XX, com 

projeções de cinematógrafos itinerantes, tanto em Florianópolis como no Vale do Itajaí. 

Santa Catarina acompanhava a pleno vapor as estréias que percorriam o Brasil (PIRES, 

DEPIZZOLATI e ARAÚJO, 1987).  

Não há uma verdade absoluta sobre qual foi a cidade que realizou as primeiras exibições 

e produções de cinema em Santa Catarina. As produções pioneiras no Estado continham 

basicamente cenas documentais, com vistas do Vale do Itajaí e cidades próximas. Outra 

produção foi datada em 1914, referente ao documentário As forças Expedicionárias no 

Sul. Sabe-se também que há filmagens sobre a Guerra do Contestado (PIRES, 

DEPIZZOLATI e ARAÚJO, 1987). 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um grupo de jovens deu início ao 

movimento “Grupo Sul” e trouxe à Florianópolis uma diversidade cultural no meio 

literário e artístico. Em fins da década de 1940 fundaram o primeiro Clube de Cinema 

do Estado, onde faziam intercâmbio de filmes com outros cineclubes do Brasil, além de 

exibirem os maiores filmes do cinema mundial. A presidência foi ocupada 

primordialmente por Armando Carreirão, que posteriormente produziu o primeiro filme 

de ficção de Santa Catarina, com direção de Nilton Nascimento, chamado O Preço da 

Ilusão. O longa-metragem norteou entre a representação realista e a apresentação da 

fantasia quando pôs em contraponto duas histórias distintas, a de uma garota candidata à 

rainha do verão e a de um grupo de meninos que saiu às ruas a fim de tentar fazer um 

boi-de-mamão, ambos atrás de um sonho, dentro da cultura convencional 

florianopolitana. O filme estreou em 18 de Setembro de 1958, um ano depois das 

filmagens. Apenas três cópias foram feitas, mas hoje só existe a película dos sete 

minutos finais do filme, onde aparecem cenas da antiga Florianópolis e é encontrada na 

Cinemateca Brasileira (SP)5.  

                                                           
5 Informações extraídas do documentário Modernos do Sul. 
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O blumenauense Sylvio Back foi diretor de Cruz e Sousa, o poeta do Desterro, 

produzido na capital em 1998. A película apresenta uma biografia de João da Cruz e 

Souza (1861-1898), considerado o maior poeta negro da língua portuguesa. 

Outro longa-metragem em 35mm é o documentário Seo Chico – Um Retrato (2004), de 

José Rafael Mamigonian. Um registro sobre a vida do camponês catarinense Francisco 

Thomaz dos Santos, assassinado em 1996, ano em que as filmagens deram início, a 

princípio se tornaria um curta-metragem, mas José Rafael Mamigonian guardou o 

material e em 2004 lançou o filme6.  

 

3. O cinema em Balneário Camboriú  

 

Balneário Camboriú é um município catarinense com aproximadamente 94.344 mil 

habitantes e bastante conhecido por sua cultura turística (IBGE, 2009).  Consta no sítio 

IBGE, que o ano de 1758 marca o início do seu povoamento, quando famílias de Porto 

Belo se deslocaram para o território então conhecido como Nossa Senhora do 

Bonsucesso e, posteriormente Barra.  Visto que o solo era fértil e as condições 

climáticas privilegiadas, outras famílias de origem européia que já haviam ocupado as 

redondezas aos poucos foram se estabelecendo no local. 

Antes mesmo da emancipação política administrativa de Balneário Camboriú, datada no 

dia 08 de abril de 1964, Eduardo Delatorre (Figura 01) firmou residência no ano de 

1958. Seus feitos dedicados ao cinema na localidade exprimem a história do próprio 

município.  

Eduardo Delatorre nasceu em 10 de abril de 1924, filho de Francisco Delatorre Filho e 

de Matilde Volpi Delatorre, em Viadutos (RS). Casado em 04 de outubro de 1944 com 

Nair Galafassi Delatorre, com quem teve seus quatro filhos: Fernando Humberto 

Delatorre, Ricardo Amilcar Delatorre, Arlene Delatorre e Alexandre Delatorre. Em 

1949, tendo se mudado com sua família para a cidade de Tangará, Delatorre prestou 

serviços como vereador e escrivão da paz. Lá viveram até 1958, ano em que se 

deslocaram para Balneário Camboriú e permaneceram como residentes. Delatorre 

marcou época na história de Balneário Camboriú com sua expressiva manifestação para 

que essa fosse desmembrada do município de Camboriú, conquista adquirida em 1964. 

O jovem contador foi também o pioneiro da construção civil ao erguer o primeiro prédio 

                                                           
6 Informações extraídas do Sítio www.seochico.com.br Acessos intermediários em 2009. 
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de apartamentos que levou o nome de sua filha: Edifício Arlene. Decorrente a isso, a 

construção de outro edifício, de nome Atlântico, considerado até então, o edifício de 

maior altura da cidade. Nos anos seguintes, Eduardo Delatorre foi também 

empreendedor do Hotel Ilha da Madeira (DELATORRE, 2009).  

 

Figura 01: Imagem do pioneiro de cinema Eduardo Delatorre. 
Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 

 

Aos 43 anos, Eduardo Delatorre concebeu a primeira casa cinematográfica de Balneário 

Camboriú, nomeada Cinerama Delatorre (Figura 02) e situada na Avenida Brasil 

número 1695; sua inauguração se deu em 05 de setembro de 1967.  

 

Figura 02: Fachada do Cinerama Delatorre. 
Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 
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A primeira sessão do Cinerama Delatorre foi solenemente oferecida no mesmo dia 05, 

às 20h30, o filme exibido foi A epopéia dos anos de fogo, da ex-União Soviética. A 

inauguração do Cinerama Delatorre foi um verdadeiro marco social e que comoveu 

moradores também das cidades próximas a Balneário Camboriú, como Camboriú, Itajaí, 

Blumenau, Brusque, Ilhota, Gaspar, Rio do Sul, Itapema, Porto Belo, Tijucas, etc. No 

acontecimento, a casa atingiu a sua lotação máxima, estavam presentes personalidades 

influentes, como o primeiro prefeito eleito do município, Higino João Pio, além de 

todos os vereadores Aquiles da Costa, Valter Eilers, Joaquim Albino Gatto, Antonio 

Bernardo Passos, Álvaro Silva e Eloi Reinert. A benção religiosa nas instalações foi 

conduzida por Frei Mário, padre da paróquia. O aplicado advogado e diretor do jornal 

“A Nação” de Itajaí, Dr. Wilfredo Eugênio Curlin foi quem realizou o discurso 

inaugural. A cobertura jornalística foi de responsabilidade do cronista social Sebastião 

Reis, também do jornal “A Nação”. Dentre seu público cativo, a atriz blumenauense 

Vera Fischer era uma diligente frequentadora da casa. O Cinerama Delatorre 

naturalmente promoveu a efervescência cultural da cidade, sendo o ponto de encontro 

predileto de políticos, tendo sido contemplado com as visitas dos governadores Ivo 

Silveira, Colombo Salles e Antônio Carlos Konder, além dos desembargadores Ari 

Pereira Oliveira, Eugenio Tauloi Tromposki, João Martins, o ex-ministro do Superior 

Tribunal de Justiça Paulo Gallotti, o primeiro Juiz de Direito da Comarca de Camboriú 

João Jose Mauricio D’Ávila e o primeiro Promotor de Justiça da Comarca de Camboriú 

Everton Jorge da Luz. Cita-se como uma visita célebre e memorável, o ex-presidente da 

República João Batista Figueiredo (DELATORRE, 2009). 

O reconhecimento do público imediatamente refletiu com as dependências do Cinerama 

Delatorre lotadas em todas as noites de sessões, que aconteciam nas sextas-feiras, 

sábados e domingos. Isso também fortaleceu o desenvolvimento do município que 

passou a contar com maior movimento nos fins de semana, visto que o Cinerama 

Delatorre se tornara um lugar de apreciável interação social. No seu hall de entrada se 

discutia muitos assuntos relacionados à polícia local, estadual e federal, pois também 

era ponto de encontro de intelectuais da sociedade, dos turistas e das autoridades locais, 

estaduais e federais que visitavam Balneário Camboriú por essa ter se tornado referência 

primordialmente pela importância prestada à arte do cinema em suas décadas douradas 

de 1960, 1970 e 1980 (DELATORRE, 2009). 

Delatorre ressalta que, na década de 1960 o cinema encontrava-se no seu ápice, as 

pessoas comumente visitavam as casas umas das outras e a televisão demorou a se 
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popularizar, pois o sinal de transmissão estava em fase de iniciação e funcionava 

precariamente, ao contrário da perfeição que os filmes projetados esbanjavam em telas 

de proporções gigantes e de reprodução sonora feita por meio de sistema de altos 

falantes que reproduziam seis faixas de canais sonoros.  

A população fixa de Balneário Camboriú oscilava em 10 mil habitantes, o Cinerama 

Delatorre acomodava em suas 1200 poltronas, 12% da população. Na década de 1970, 

Eduardo Delatorre planejava e criava a programação completa do mês, os folhetos 

(Figura 03 e 04) contendo datas, horários, as películas escolhidas e suas respectivas 

censuras eram distribuídas nos lares para que os moradores locais, ao receberem em 

suas próprias portas, pudessem acompanhar o que estava estabelecido pelo Cinerama 

Delatorre.  

 

 

Figura 03: Programação do mês de fevereiro de 1970. 
Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 
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Figura 04: Programação do mês de fevereiro de 1970. 
Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 
 

A obra do Cinerama Delatorre vislumbrou sinceros prestígios e foi muito estimado tanto 

pelas pessoas que migravam para a cidade, como dos turistas que a visitavam. As 

atenções de toda a região e do estado se focavam para a Praia de Camboriú por ela ter 

sido anfitriã da maior área de entretenimento do Estado de Santa Catarina e o maior 

empreendimento de lazer e de turismo na época, sendo o segundo Cinerama instalado 

no país. Julgado como o ambiente de maior convívio social da cidade, só competia para 

a obra do gerente e pianista Dimas Baturité Campos, quando instalou a boate Baturité, 

na Praia de Camboriú.  

Sucedido isso, Eduardo Delatorre criou uma nova proposta de cinema, diferente para a 

época, o notável Auto-Cine (Figura 05), fundado em 1973, situado na Avenida do 

Estado, com capacidade para 350 automóveis, onde o público tinha a liberdade de 

assistir o filme confortavelmente na poltrona do seu próprio veículo e deleitar de um 

sistema inovador em que se podia sintonizar o som do filme no rádio do automóvel. O 

Auto-Cine também foi palco de bandas renomadas da década de 1980, como a RPM. 
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Figura 05: Fachada do Auto- Cine. 
Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 
 

Fundado pelas mãos de Eduardo Delatorre, o Cine Itália (Figura 06) foi o terceiro 

cinema construído na cidade de Balneário Camboriú. O projeto foi aprovado pela 

Prefeitura de Balneário Camboriú em 11 de agosto de 1981, data em que também se 

iniciaram as obras civis do mesmo, situado na Avenida Central número 335, com 700 

poltronas e dois projetores da marca Varimex, importados da Polônia. O feito inaugural 

ocorreu em 13 de dezembro de 1984 e lotou a sessão que, por sua vez estreou seu 

majestoso espaço com o filme ET – O Extraterrestre, do diretor Steven Spielberg.  
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  Figura 06: Cine Itália. 
  Fonte: Fernando Humberto Delatorre. (2009) 

 

Constantes problemas de saúde afastaram Eduardo Delatorre de suas atividades e, aos 

79 anos, faleceu em Blumenau (SC), em 23 de junho de 2003. A contínua queda do 

público resultou na decadência das casas de cinema até a inviabilidade dos seus 

funcionamentos frente à chegada veemente da televisão e dos vídeos cassetes, limitando 

as pessoas em seus lares. O Cinerama Delatorre transformou-se num shopping center, 

de propriedade da família. Diante da perda do gosto dos casais e das famílias que 

cessaram a visita também ao Auto-Cine, suas atividades foram dadas por encerradas e 

no local se edificou outro shopping center, de responsabilidade da construção civil 

(DELATORRE, 2009).  

Visto o contexto do desenvolvimento atual de Balneário Camboriú e região, há três anos 

se estudou a adequação do Cine Itália em Centro de Eventos Itália para movimentar 

Balneário Camboriú e arredores na baixa temporada, com transformações que 

viabilizassem desde a realização de convenções, formaturas, seminários e teatros até 

espaços dedicados ao lazer, descontração e cultura. Há 25 anos, as instalações realizadas 

por Eduardo Delatorre se mantêm as mesmas. O Cine Itália foi reaberto sob forma de 

Centro de Eventos Itália no dia 19 de maio de 2006, após uma série de reformas que 

durou dois anos, sem alterar a estrutura física do local. A fim de modernizar o ambiente, 
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as reformas compreendem: A colocação de uma tela em curva medindo 5,50 metros por 

13 metros; a instalação de um processador de 06 canais digitais e estéreo, no sistema 

Dolby de procedência americana, com produção de efeitos especiais; instalação de leitor 

ótico/laser de som; a adequação da sala de exibição, com as paredes revestidas em 

materiais especiais para aperfeiçoar a sua acústica; mudanças de todas as caixas de 

acústicas e cornetas para modelos mais modernos; sistemas de climatização com 

turbinas de renovação de ar e ar condicionado. Todas as inovações introduzidas no Cine 

Itália resultaram na construção do maior complexo para eventos situado no centro de 

Balneário Camboriú. Hoje o Centro de Eventos Itália possui o melhor em termos de 

qualidade técnica em projeções cinematográficas, com uma área de 2.115 m2 e 

capacidade para 1.320 pessoas, um auditório com camarins que comporta 700 pessoas, 

uma sala para eventos de 330 pessoas, mais 03 salas para reuniões de apoio e ampla 

secretaria geral.  

Todos os seis projetores utilizados no Cinerama Delatorre, Auto-Cine e Cine Itália 

fazem parte do acervo de mais de 140 peças antigas de Fernando Humberto Delatorre. 

A coleção particular persevera em seus 16 anos e é resultado do amor de Fernando 

Humberto Delatorre à sétima arte, nos anos dos cinemas de rua e, ao tempo histórico 

presente na natureza de sua memória. Suas peças foram sendo adquiridas em antiquários 

e feirinhas de rua em grandes metrópoles como São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), as 

peças se estendem desde o Projetor Pathe Baby, de 9,5 mm, de origem francesa e 

fabricado em 1908, que funciona a manivela e usa filtros de cores para gerar o efeito 

colorido nas películas; além de uma câmera mágica datada em 1896; um projetor Agfa, 

de 16 mm, mudo, fabricado entre a década de 1930 e 1940, na Alemanha; um projetor 

Keystone, de 08 mm, automático, originário de Boston (EUA), da década de 1950; um 

raro modelo de projetor movido a carvão, dos anos 1940, de origem americana e obtido 

por um senhor proveniente de Pomerode (SC) que atuava na manutenção desses 

equipamentos; outro de posse alcançada de inestimável valor é um projetor utilizado 

durante a guerra pelo exército norte-americano a fim de tornar instrumento aprazível às 

vidas dos soldados nos campos de batalha. Parte minoritária dos projetores e diversas 

fitas fílmicas se encontram permanentemente no saguão do Centro de Eventos Itália, 

como uma pequena amostra da grandeza que permaneceu no local. (DELATORRE, 

2009).  

Fernando Humberto Delatorre conta que chegou a realizar uma exposição nomeada 

“Uma História de Cinema” na Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, em 
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Balneário Camboriú, no período de 05 de novembro de 2007 a 31 de março de 2008. Na 

ocasião, 19 de seus equipamentos cinematográficos, fabricados entre os anos de 1908 e 

1970 foram expostos, sendo esses 15 projetores com diferentes bitolas, 03 filmadoras e 

01 editor (DELATORRE, 2009). 

 Atualmente Balneário Camboriú não possui os populares cinemas de rua, apenas salas 

de cinemas em seus dois shoppings centers. No Atlântico Shopping, localizado na Av. 

Brasil 1271, as duas salas de cinema estão sob responsabilidade da Empresa Arco-Íris. 

Inaugurado em 12 de dezembro de 1997, com nome fantasia Cine Atlântico, o cinema 

passou por reformas e no final de 2007 mudou seu formato rampa para o formato 

Stadium, e hoje cada sala de projeção comporta 160 e 146 pessoas, respectivamente. 

(MANFROI, 2009). 

A empresa GNC Cinemas possui cinco salas de cinema, formato Multiplex Stadium 

(formato arquibancada), fundado há dois anos, nas dependências do Balneário 

Camboriú Shopping, localizado na Rua Santa Catarina7. 

 

4. Considerações finais 

 

A migração das grandes casas de exibições para salas ambientadas dentro de shoppings 

centers confirma o que já é retratado em várias obras (tanto bibliográficas, como 

audiovisuais) que tratam sobre a queda do cinema, ou melhor, das grandes salas de 

exibição. Espera-se que esta pesquisa suscite o desejo a buscar outros estudos 

relacionados ao tema e que esta se torne a motivação para que a história do cinema seja 

mencionada à sua altura, visto que é impossível desmembrar o assunto da história da 

cultura brasileira. 
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