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Resumo 

 

Essa pesquisa se volta para o estudo da marca Imperator Centro Cultural João Nogueira, 

enquanto identidade visual, e seu valor simbólico, que atinge questões de memória e 

experiência. O que a marca representa e como a sua imagem é percebida e construída 

por seus frequentadores. A representação ligada à história do local, e sua importância 

para a região. O cine Imperator, motivo de orgulho dos moradores do bairro do Méier, 

no Rio de Janeiro, que imprimiu à zona norte um destaque em relação à cidade e sua 

modernização, serve de base para entender a importância que a marca gera e seu 

reflexo na memória do bairro. A memória afetiva, ligada à marca e a construção de 

novos significados pautados no presente do equipamento cultural, fazem parte desse 

estudo e das entrevistas feitas no local. A Semiótica, é a ciência que perpassa pelos 

diversos autores pesquisados e, torna possível levantar os componentes que 

conformam o significado da marca, a partir de seus aspectos qualitativos e analisar as 

associações que transpassam o sentido da visualidade e delineiam seu potencial 

simbólico. A percepção desses valores pode ser usada em estratégias de ações de 

branding.  

 

Palavras-chave: Imperator, marca, memória, representação e valores simbólicos. 
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Abstract 

 

This research focus on the study of the brand Imperator Centro Cultural João Nogueira, 

as a visual identity, and its symbolic value, which reaches issues of memory and 

experience. What the brand represents and how its image is perceived and built by its 

customers. The representation linked to the history of the place, and its importance to 

the region. The Imperator cinema, is a source of pride for Méier district residents in Rio 

de Janeiro, which pushed the city towards the north and facilited its modernization, 

serves as a basis for understanding the importance that the brand generates and its 

reflection in the memory of the neighborhood. The affective memory, linked to the brand 

and the construction of new meanings based on the present of the cultural equipment, 

are part of this study and of the interviews done in the site. Semiotics is the science that 

permeates the various authors and makes it possible to invoke the components that 

shape the meaning of the brand from its qualitative aspects and to analyze the 

associations that transcend the sense of visuality and delineate its symbolic potential. 

The perception of these values can be used in branding action strategies. 

 

Keywords: Imperator, brand, memory, representation and symbolic values. 
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Introdução 

 

 presente pesquisa tem por objetivo estudar o Imperator Centro Cultural João 

Nogueira como marca – para além da sua identidade visual – e seu valor, que 

atinge questões de memória afetiva ligadas ao antigo espaço de exibição 

cinematográfica: o Cine Imperator. O que a marca Imperator representa para os 

frequentadores, não apenas como representação visual, mas aquilo que é percebido 

como valor, da sua experiência, seu discurso simbólico, que inclui a história do local e 

sua importância para a região, o ressignificado dado ao espaço como equipamento 

cultural e as relações com seus usuários.  

O que a marca Imperator representa para seus usuários? Essa foi a pergunta que gerou 

a pesquisa desse trabalho. 

O Imperator, um lugar que um dia foi o maior cinema da América Latina, se transformou 

em casa de shows de grande sucesso, caiu no esquecimento, e por fim ressurgiu como 

um centro cultural, sempre com o mesmo nome. Está localizado no bairro do Méier, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro e, se apresenta – desde 2012 quando do seu 

projeto de expansão – como um lugar de acolhimento e produção de diferentes 

linguagens artísticas, agregando a formação de novos espectadores na região e fazendo 

uma ponte entre público e experiência cultural.  

A escolha do tema se remete ao dia da inauguração do centro cultural, em junho de 

2012, pela minha imediata percepção de se tratar de um lugar de qualidades técnicas 

inigualáveis na região e ao seu retorno triunfal ao setor da indústria de espetáculos; na 

relação entre passado e presente que se superava e na questão específica da marca, sua 

óbvia relação com o espaço físico totalmente remodelado, que guarda as proporções de 

grandiosidade da construção do passado, mas agora com extrema simplicidade, e na 

forma geométrica acentuada pela generosa espacialidade do presente. 

A marca Imperator, através de sua nova identidade, tem se mostrado portadora de 

significado aos moradores do bairro, e seus eventos trouxeram de modo efetivo um 

retorno de participação do público local e de outras áreas da cidade, o que se pode 

confirmar pelos registros do centro cultural em seu site, que contabilizavam, já no 

A 



15 
 

primeiro ano de funcionamento, um público de cerca de 700 mil visitantes.1 Teatro, 

cinemas, exposição permanente e temporárias, shows de música nacional, 

apresentações de dança e musicais, festival de rock nacional e internacional, além de 

shows para novas bandas de todos os ritmos, o Imperator vem se consolidando como 

um ponto privilegiado de cultura da zona norte da cidade. 

São poucos os registros históricos e as memórias visuais dessa marca que representa um 

espaço cultural de tamanha importância para a região e para a cidade. O levantamento 

de sua memória e a análise de suas características vocacionais como um polo de 

economia criativa são parte central dessa pesquisa.   

O primeiro capítulo dessa dissertação apresenta uma breve história do bairro que 

contextualiza a importância da região para a cidade como polo de desenvolvimento 

socioeconômico desde os tempos das lavouras de cana-de-açúcar e os açudes do 

Engenho de Dentro, dos padres jesuítas, até a chegada da estação ferroviária e da 

expansão do bairro em meados dos anos 1950 com as novas construções comerciais 

dando lugar às antigas chácaras da região. O surgimento do cine Imperator se situa 

exatamente neste período e sua história se funde à memória visual da marca. A imagem 

do bairro em relação aos seus moradores é de orgulho por seu passado, desde os 

tempos do cinema até os dias de hoje. As informações sobre o Imperator como cinema 

e casa de espetáculo foram coletadas de jornais de época, pela falta de outros registros 

sobre a história do local. 

O segundo capítulo trata das diferenças entre os aparelhos culturais e de que forma o 

Imperator se classifica no cenário da cultura carioca, além de demonstrar a importância 

das políticas públicas que atuam sobre a sociedade e o objeto do estudo. Da mesma 

forma, mostra sua convergência com o conceito de economia criativa, a partir das bases 

que determinam a passagem dos processos da produção industrial de bens de consumo 

e materiais para os de bens imateriais – bens simbólicos, da sua intangibilidade que 

estão ligados à cultura.  

                                                           
1 Os dados foram registrados pela administração do centro cultural e atualizados no seu site, no mês de 
março de 2017, em 3, 5 milhões de visitantes em relação a mais de 2.200 apresentações nas diversas 
atividades artísticas que apresenta. 
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Aborda a questão da cultura, sua importância e descaracterização que atualmente em 

nosso país é delicada, vivemos uma crise de desmonte do seu ministério, desde sua 

integração à pasta da Educação e sua ação como secretaria, e retorno à posição de 

ministério. As repercussões negativas das medidas não só estão sendo sentidas nos 

centros culturais com a falta de verba, mas pela percepção de que a cultura é uma 

atividade de menor importância para o atual governo. A ação dos gestores culturais tem 

sido a de junto à produtores e artistas tentar manter sua programação em movimento, 

numa ação conjunta entre as empresas privadas e os setores culturais governamentais, 

para que a cultura não deixe de chegar aos espaços culturais públicos, como é o caso do 

Imperator. 

O segundo capítulo trata ainda da transformação de espaços e sua ocupação pelos 

conceitos de territorialidade que se apresentam no centro cultural em relação aos 

moradores do bairro e regiões vizinhas a ele. O modo como a administração intervém e 

acolhe as iniciativas, movimentos espontâneos de ocupação e atividades no terraço, 

chamado agora de Praça Alto Méier, exatamente para dar a dimensão de um espaço 

público que deve ser cuidado por seus usuários. O aparelho cultural conta com a 

participação de uma gestão ativa administrativamente que mantém realmente suas 

atividades relacionadas com a economia criativa, que gera desenvolvimento. Ela 

potencializa os ciclos de criação, produção, difusão e distribuição de bens culturais, 

conforme especificado no Relatório de Economia Criativa da UNCTAD (2010), como os 

que o Imperator apresenta. 

O terceiro capítulo da pesquisa se volta para os conceitos de branding e marca, e a partir 

daí os potenciais de diferenciação, atração e retenção de imagem. Uma oportunidade 

para a investigação dos valores, benefícios emocionais e funcionais que a marca 

representou e agora representa em sua configuração e interação entre seus usuários, 

apoiada hoje nos diversos produtos de arte em que a experiência gera satisfação e 

felicidade. 

O quarto capítulo procura relacionar conceitos e campos a princípio bastante diferentes: 

memória, economia da experiência e marketing. A importância de se pesquisar a 

memória afetiva do Imperator está na observação de como os moradores mais antigos 

do bairro se integram às atividades culturais que são apresentadas no centro cultural. 
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Eles se sentem de volta a um lugar que um dia já foi deles, ou que pertencia à sua história 

pessoal. A experiência foi vista pela programação elaborada, para que os 

frequentadores sejam contemplados com vivências autênticas, marcantes, que tornem 

os eventos em momentos transformadores.  

Finalmente, o quinto capítulo se volta para a análise da percepção da marca do 

Imperator junto aos seus usuários, que está diretamente relacionada à memória afetiva 

da antiga representação (do cinema) e da construção de novos significados da sua atual 

identidade visual. Foram feitas entrevistas, grupos de discussão, questionários para que 

se pudesse chegar a um diagnóstico e a partir daí análises sobre o material coletado. 

O significado da marca para o espaço cultural, os registros e memórias visuais ligadas à 

marca Imperator, a região onde está inserido e sua importância para a cidade são 

elementos que caracterizam a pesquisa dentro do campo do design e da economia 

criativa. 

O poder simbólico da nova identidade visual da marca se coloca como uma proposição 

para averiguar valores mais específicos como o sentimento de pertencimento das 

pessoas ao local, que apresenta propostas que vão ao encontro de seus interesses de 

entretenimento e de cultura.  

O Imperator Centro Cultural João Nogueira, quer ser identificado como um polo de 

cultura que prepara e incentiva o público a vivenciar variadas manifestações temáticas 

da arte. Isto pode ser observado na sua programação de shows musicais, nas peças de 

teatro, nas exposições temporárias instaladas em espaço próprio no centro cultural e na 

criação de movimentos ligados ao Rock, estilo musical que faz parte da história da cidade 

e do Imperator.  

A investigação de seu passado e a análise da imagem da marca em seus 

desdobramentos, seu significado e valor simbólico, propiciam o estudo de 

reconhecimento e distinção como signo e consequentemente como símbolo. 

Semioticamente é possível levantar os componentes que conformam o significado da 

marca a partir de seus aspectos qualitativos, mais do que isso, as associações geradas 

daí podem transpassar o sentido da visualidade da marca e apresentar seu potencial 

simbólico.  
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1    Imperator: uma breve história 

O cinema Imperator é motivo de orgulho aos moradores do bairro do Méier por seu passado 

glamoroso e por imprimir à zona norte um destaque em relação à cidade e sua modernização. 

Um passado que se confunde com a origem do bairro e tem sua raiz ligada ao nome de uma 

família: Meyer. 

1.1 Méier, do tempo do Imperador aos tempos do cine Imperator 

A origem do bairro remonta ao início da história da cidade do Rio de Janeiro com as primeiras 

posses de terra, as capitanias hereditárias que se transformaram mais tarde em sesmarias, lotes 

de terras que eram doadas para sesmeiros para que se tornassem produtivas (FAUSTO, 2012). 

Os diversos donos destas terras fizeram parte do registro da maioria de nossos bairros e com o 

Méier não poderia ser diferente.  

O primeiro núcleo urbano de nossa cidade surgiu pouco depois da sua fundação em 1565, e 

permaneceu durante muito tempo restrito ao que reconhecemos hoje como seu centro 

histórico. Formado pelos morros do Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição, a cidade 

cresceu timidamente para regiões externas a este quadrilátero, começando por suas cercanias 

e depois se dispersando para regiões interioranas (MORAES; NERY, 2004).  

No século XVII começa uma nova divisão territorial denominada de freguesias e a primeira delas 

foi a Freguesia da Candelária, de 1643, seguida pela freguesia rural de Irajá em 1644, que em 

1749 seria desmembrada na de Inhaúma. Destes desmembramentos surgiram fazendas, 

chácaras e sítios pertencentes a várias irmandades religiosas e a proprietários ligados à coroa 

real. As freguesias, tanto urbanas quanto rurais, contabilizavam vinte e uma ao final do século 

XIX, e as rurais dariam início aos bairros suburbanos da cidade. Muitas destas terras das 

freguesias rurais pertenciam aos jesuítas que criavam gado, mantinham lavouras e 

administravam engenhos, onde produziam melaço e açúcar (SANTOS apud BRASIL, 2011). O 

Engenho Velho foi a denominação dada ao primeiro engenho dos jesuítas, quando depois 

construíram outro, este então passa a ser chamado de Engenho Novo, na região em que surgiria, 

anos mais tarde, o bairro do Méier. Os engenhos empregavam muitos escravos que procuraram 

novas fontes de sustento quando a Ordem dos Jesuítas foi expulsa do Brasil. As terras dos 

engenhos foram confiscadas e desmembradas, novos donos apareceram e, com o declínio do 

ciclo de cana-de-açúcar, os engenhos se fragmentaram em fazendas menores que abasteciam a 

população urbana, que cresceu rapidamente com a chegada da família Real à cidade, em 1808 

(MORAES; NERY, 2004).   
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A colonização da área, que hoje é conhecida como Grande Méier, se deu justamente nestas 

terras do Engenho Novo. Segundo Francisco Inácio Ferreira, na publicação de 1885, Diccionário 

Geográphico das Minas do Brazil, citado no jornal Correio da Manhã da década de 1960, fala da 

descoberta de ouro no morro do Vintém, região próxima ao morro do Pretos Forros, local dos 

primeiros habitantes, escravos libertos que compraram sua alforria e ali construíram suas casas. 

Estes escravos teriam sido os primeiros a tentar a sorte em busca do ouro, assim como muitos 

que correram ao local. Não há registro, entretanto, de que se tenha encontrado ouro, mas fica 

a suspeita de que Miguel João Meyer, conhecido como camarista Meyer, homem de confiança 

de D. João VI, segundo Moraes e Nery, de livre acesso às câmaras do Paço Imperial, tenha 

escolhido as terras da região exatamente pela possibilidade de ali encontrar ouro. A suposição 

é feita num artigo do Jornal de Serviço, de 1970, que cita Augusto Duque Estrada Meyer, como 

homem de confiança de D. Pedro II. Entretanto, Moraes e Nery esclarecem que a Quinta dos 

Duques, da família Duque Estrada Meyer, era inicialmente de Miguel João Meyer, português, 

descendente de alemães que se casou com Jerônima Rosa Duque Estrada e que dos nove filhos 

do casal, Augusto, o primogênito, seguiu a carreira do pai, sendo também conhecido como 

camarista na regência de D. Pedro II. A Quinta dos Duques “se iniciava na estrada que vinha da 

cidade e se estendia ao Engenho de Dentro, onde hoje está a Rua Dias da Cruz”. As autoras 

seguem relatando que havia um muro de pedras que fazia a divisa da fazenda com a Serra dos 

Pretos Forros e que de lá os limites seguiam numa linha reta até ao caminho que levava a 

Jacarepaguá (MORAES; NERY, 2004, p.20). 

A história da família segue se entrelaçando com a do bairro e seu desenvolvimento com a 

chegada da Estrada de Ferro D. Pedro II. A linha férrea ligava a cidade com a região do Vale do 

Paraíba e as terras que estavam no seu curso, nas áreas ainda rurais, foram consideradas como 

alternativas de um melhor custo de vida em relação ao centro da cidade do Rio de Janeiro e suas 

cercanias, que cresceram desordenadamente, se tornando locais caros e pouco salubres para 

moradia.  

Os herdeiros da família Meyer possuíam chácaras com frente para onde estão hoje as ruas 

Arquias Cordeiro e Lucídio Lago e depois foram loteando suas terras, abrindo novas ruas que 

nomeavam com seus nomes, e uma estação que substituiria uma parada, próxima a uma 

cancela, no arraial de Cachambi. Segundo Moraes (2004), a parada era conhecida como a 

Cancela da Perna de Pau porque durante muitos anos tinha sido guardada por um homem que 

usava uma perna de pau. Os herdeiros de Meyer, após várias negociações, doaram um terreno 

para a construção da estação, mas exigiam em troca da doação, que ela tivesse o nome da 

família. A estação foi inaugurada em 13 de maio de 1889 e o nome adaptado ao português 
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passou a ser Méier. A data foi bem pensada, pois se comemorava um ano da abolição da 

escravatura pela princesa Isabel e o trem inglês que inaugurou a obra foi batizado como 

“Princesa Imperial”.  

A estação trouxe valorização à região e, graças ao seu desenvolvimento, passa, em 1897, a ser 

considerada como o segundo distrito do Engenho Novo. As casas comerciais foram aparecendo 

modestamente em cada lado da estação ferroviária e a Loja do Meyer foi uma das pioneiras em 

oferecer produtos variados em 1889, como os futuros magazines que surgiriam no centro da 

cidade. As agremiações e clubes dramáticos também movimentavam a vida social do distrito 

municipal. O Politheama do Méier foi um destes clubes, com passagem de importantes 

dramaturgos e atores, como Artur Azevedo e Procópio Ferreira, sendo que este último 

apresentou operetas vienenses e teatro de revista durante o ano de 1918. Outra referência 

sobre o bairro e suas atividades sociais se deu com um clube exclusivamente feminino, o 

Bouquet Club, na Rua Dias da Cruz que teve “importante papel na socialização do sexo feminino 

ainda tão discriminado no começo do século XX” (MORAES; NERY, 2004, p. 34). Os clubes de 

futebol também tiveram destaque no bairro e o mais conhecido deles foi o Sport Club 

Mackenzie, fundado em 1930. 

As reuniões festivas e os saraus eram comuns nas chácaras e solares das famílias tradicionais 

como os Meyer, e as serestas também eram muito apreciadas. Moraes e Nery (2004), relatam a 

presença de artistas como Catulo da Paixão Cearense e Eduardo das Neves como participantes 

desta tradição que transformava o bairro num lugar especial. Outra manifestação que surgiu no 

início do século XX foram as sociedades carnavalescas que faziam desfiles pelas ruas e atraíam 

muita gente das cercanias, pela alegria e especialmente pelos desfiles de carros alegóricos. 

Moraes e Nery também nos falam das batalhas de confete nas ruas Dias da Cruz e Arquias 

Cordeiro entre outras do bairro. 

O Jardim do Méier, inaugurado em 1916, se transformou num local de muitos encontros por sua 

configuração com recantos elegantes, mas também foi palco de reuniões políticas, culturais e 

religiosas. 
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Figura 1: Jardim do Méier (foto de 1916). Fonte: 
Vera Dias. As Histórias dos monumentos do Rio.  

 

Os cinemas foram parte integrante da história do bairro, como o Cine Méier, um dos primeiros 

da cidade, o Politheama, o Mascote e o Paratodos, que funcionou até o início dos anos 2000. 

Cada um com sua história, mas o mais famoso e imponente foi mesmo o Cine Imperator, que 

marcou uma geração e fez parte da modernização da região.  

Moraes e Nery falam dos anos 1950 como um marco para o bairro com o alargamento e 

pavimentação de suas ruas, investimentos em iluminação, saneamento e, principalmente, em 

projetos imobiliários. O grande marco destes projetos foi, sem dúvida, o Imperator, um 

empreendimento que trouxe prosperidade, com o comércio revitalizado que se instalou em seu 

entorno, colocando o bairro “lado a lado com os bairros modernos da zona sul.” (MORAES; NERY, 

2004, p. 49). 

1.1.1 Da chácara à construção do cinema 

Avelino José Machado Jr., proprietário da chácara existente no local onde hoje se encontra o 

Imperator, pediu licença à prefeitura para reformar e expandir uma pequena edificação que 

ficava no fundo do terreno em 1916, com a construção sob os cuidados do sr. João José dos 

Santos, segundo documentos encontrados pela pesquisadora, no Arquivo Geral da Cidade em 

junho de 2017. Uma planta trazia a descrição do imóvel e seu desenho, assim como informações 

sobre a sua posição em relação à rua principal, Dias da Cruz.  

O que se tem como indício da história do Imperator está na ousadia e visão de futuro de Enéas 

Fernandes, diretor da Cia. Predial Guanabara S.A., em comprar o terreno da pequena chácara e 

investir para o outro lado da linha do trem. A ideia era trazer para o bairro do Méier um cinema 

que fosse tão imponente quanto os da Cinelândia ou da Praça Sãens Peña, segundo depoimento 

de José Maria Fernandes, sobrinho neto de Enéas Fernandes e atual diretor da imobiliária Nobre 

Fernandes, administradora do cine Imperator por muitos anos e que ainda hoje, administra as 
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lojas da galeria. Junto à planta de construção do cinema e prédio residencial2 consta nos 

arquivos um requerimento de autorização para construção em 24 de janeiro de 1951. Anexa, 

em letra cursiva, há a explicação de que é um conjunto misto, com prédio de seis andares, lojas 

no pavimento térreo, uma galeria interna, também com lojas, e tendo ao fundo a edificação de 

um cinema com a capacidade para 2.700 espectadores. 

No recurso de pedido de licença3, justifica-se o uso comercial afirmando que parte de quadras 

da rua Dias da Cruz já estava sendo usada para o comércio e que, a tendência futura seria de 

uso totalmente comercial, especialmente no trecho em causa. Além disso, destacava que a rua 

era provida de linhas regulares de carril e ônibus, não vendo assim o requerente qualquer 

empecilho quanto ao uso especial, de uma casa de diversões, ao contrário, o texto afirma que 

todo o conjunto visava a “valorizar grandemente” o comércio local. O recurso segue 

descrevendo aspectos específicos da construção do cinema como as portas de saídas laterais, 

com medidas generosas para a época, visto que, a seguir, acusa as salas de projeção da cidade 

de terem saídas muito diminutas e muitas delas serem no próprio hall de entrada. Ao final do 

documento foi anexada a aprovação do projeto, repetindo muitas de suas características 

descritas anteriormente. Junto a esse documento, segue um pedido, de junho do mesmo ano, 

de nova numeração para o conjunto que seria edificado em breve, passando de 160 para 170 da 

rua Dias da Cruz, numeração que permanece até hoje. 

Em 22 de fevereiro de 1952, Jorge Fernandes Velloso, engenheiro civil da empresa construtora, 

faz uma declaração de que o cinema já tem a estrutura concretada e que as escavações para as 

fundações do edifício de apartamentos começariam a ser feitas. Anexado a esse documento está 

um pedido de prorrogação da construção, datado de abril de 1952, por um prazo de 12 meses. 

Seguem outros pedidos de licença e prorrogação de prazos até o mês de outubro do ano 

seguinte, 1953, o pedido de “habite-se”, concedido em junho de 1954. O cinema Imperator 

obteve sua liberação apenas um mês antes de sua inauguração. 

1.2. O cine Imperator: da grandiosidade à obsolescência   

Inaugurado em 21 de maio de 1954, o Cine Imperator foi o primeiro grande cinema da região, 

sendo considerado o maior da América Latina, com 2.400 lugares. A edificação da sala 

cinematográfica foi erguida nos fundos de um terreno com um prédio de apartamentos e lojas 

                                                           
2 O projeto arquitetônico está assinado por Ricardo Wriedt, indicado como arquiteto responsável e 
Paulo Gomes Melin, com data de 17 de janeiro de 1951. 
3 O recurso de março de 1951, foi redigido e assinado por Fernando Pereira da Silva, representante da 
empresa construtora e, dirigido ao diretor da Secretaria Geral de Viação e Obras do Distrito Federal, Sr. 
Lauro Dantas. 
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na parte frontal. O acesso entre a rua e o cinema era feito por uma galeria que também 

comportava lojas, conforme descrito nos documentos de sua planta original. A sessão especial 

de inauguração foi documentada na imprensa ressaltando a importância de um grupo de 

convidados, todos integrantes da Cinematográfica Guanabara, concessionária do cinema 

(DIÁRIO CARIOCA, 1954, p.9). O que o grupo não esperava foi não conseguir ouvir bem o que se 

passava no filme, pois aconteceu um imprevisto com os aparelhos de ar condicionado que 

faziam muito barulho, embora a acústica do local tivesse sido testada antes de sua abertura. O 

cinema passou alguns dias fechado, aguardando as reformas nos aparelhos e na colocação de 

florões produzidos com material acústico nas paredes laterais e reabriu no primeiro dia do mês 

de junho anunciando uma tela panorâmica, já instalada, como novidade4. A família Fernandes, 

construtora e administradora do cine Imperator, tinha participação societária numa das 

primeiras empresas cinematográficas carioca, a Guanabara, e também era dona do cinema São 

Luiz, no Largo do Machado e do Miramar, no Leblon. Luiz Severiano Ribeiro era locatário destes 

empreendimentos e fazia a distribuição de filmes estrangeiros.  

O cine Imperator chamava a atenção por suas dimensões grandiosas e instalações luxuosas, com 

o uso de materiais nobres no acabamento, bem ao estilo eclético da época e muito parecidas 

com uma outra sala de exibição de filmes, que a construtora Fernandes já havia erguido na 

cidade de Petrópolis. Em menores proporções o cine Petrópolis tinha capacidade para mil 

lugares, e foi instalado em sua principal via, a rua do Imperador. O hall de entrada todo em 

mármore e a sala de espera, igualmente decorada, eram bem generosos e foi levantada a 

hipótese de se abrir um salão de chá no espaço, o que também foi pensado para o espaço do 

Méier, uma atividade que na época combinava bem com a espera da sessão e, melhor com o 

frio da serra petropolitana5.  

A galeria do Imperator, que faz a passagem entre o cinema e a rua, tem um traçado bastante 

original, em curva até o hall e a sala de espera. Citada em jornais da época da inauguração do 

cinema, como uma das mais importantes, por ter sido transformada em ponto cultural da cidade 

durante a década de 1950, a galeria ficou inicialmente marcada por exposições como a da 

Sociedade Brasileira de Belas Artes (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1956).  

                                                           
4 Depoimento de José Maria Fernandes, sobrinho neto do construtor do cinema, feito em 15 de abril de 
2016 à autora. 
5 Idem. 
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Figura 2: “Juventude transviada” Fonte: 
Arquivo O Globo, sem data. 

 

Outra forte relação da galeria do cinema com seus frequentadores acontecia com a reunião 

semanal de jovens para ouvir e dançar ao som do rock ‘n’ roll. A “juventude transviada” da zona 

norte chegava em suas motos e lambretas e, estacionava em frente à galeria. Com roupas e 

penteados, que se pareciam com as dos filmes americanos, desafiavam os velhos costumes com 

um linguajar diferente para os padrões da época – as gírias.  Um grupo de 20 rapazes ficou 

conhecido como o “Grupo Imperator”. Vestiam calças blue jeans e seu ídolo era James Jean, do 

filme Rebel without a case, que no Brasil recebeu a tradução de Juventude Transviada. Eram 

vistos como transgressores da ordem e se diziam injustiçados, acusados de arruaças e brigas, 

que, afinal, só participavam se fossem provocados. Usavam a galeria do cinema para se divertir 

e dançar rock pois era um ponto central do bairro e, por muito tempo, aquele foi o lugar em que 

o estilo musical foi ali celebrado. (ÚLTIMA HORA, 1957; 1958) 

O cine Imperator e sua galeria se tornaram um espaço de apropriação por jovens e adultos que 

aproveitavam o local para socializar, mas todos em busca de entretenimento e cultura. A tela 

panorâmica que atraía as pessoas pela novidade, motivava o público por sua programação de 

grandes clássicos estrangeiros, como o título americano de sua inauguração, a comédia musical 

romântica “A meia noite do amor” (Let’s do it Again), dirigida por Alexandre Hall (JORNAL DO 

BRASIL, 1954). Já “A Última Sentença”, um drama policial do diretor italiano Mario Bonnard, foi 

o título escolhido para a nova data de abertura do cinema, dia 1 de junho, e novamente a 

apresentação da tela panorâmica (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1954). Filmes nacionais, como as 

comédias e “chanchadas” com Grande Otelo, Oscarito, Mazzaropi e Dercy Gonçalves, que 

geralmente faziam boas paródias de filmes americanos, eram também apreciados pelas famílias 

que prestigiavam o cinema Imperator. As “chanchadas” eram filmes de grande apelo popular 

que apresentavam boa dose de humor e alguns números musicais (KORNIS, 2015). As comédias 

americanas e os musicais também fizeram parte dos muitos filmes que passaram pelo 

Imperator, com astros como Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis em “Quanto mais 
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quente melhor”, Pillow Talk ou “Confidências à meia noite”, com Doris Day e Rock Hudson, além 

dos emblemáticos filmes com James Dean e Natalie Wood “Juventude Transviada” e “Vidas 

Amargas”, East of Eden, com Dean e Julie Harris. 

. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cine Imperator   Fonte: Agência O 
Globo, sem data. 

 

Com a chegada do primeiro shopping center brasileiro, em 1965, ao Méier (FERNANDES; 

ANDRADE, 2010), bem próximo ao cinema, numa das principais vias urbanas do bairro, a atenção 

do público fica dividida, mas suas atrações cinematográficas eram variadas e de boa qualidade. 

Até o início da década de 1980, manteve a frequência de um bom público aos seus filmes em 

cartaz, mas o crescimento do bairro, a chegada de novos centros comerciais à região e o grande 

movimento das vídeolocadoras, provavelmente foram as razões de sua decadência e posterior 

fechamento em 1986 (ZAREMBA, 2012). 

1.3 Imperator casa de shows: do sucesso ao abandono 

O local ficou fechado por um breve período e foi transformado em casa de grandes shows 

nacionais e internacionais nos anos 1990. A inauguração em grande estilo aconteceu em 

setembro de 1991, com o show da atriz Shirley MacLaine, composto por orquestra e bailarinos. 

O enorme sucesso fez com que a atriz voltasse novamente ao palco do Imperator em 1994.  

Dirigido inicialmente por três empresários com diferentes competências e empresas próprias na 

área de shows, resultou na parceria: Klefer, Mills & Niemeyer. A empresa de Kleber Leite, Klefer 

Marketing Esportivo e Publicidade, fazia toda a parte de desenvolvimento de marketing, além 

da publicidade e comunicação dos eventos. Já a empresa Mills & Niemeyer Promoções Ltda. era 

responsável pela administração e programação de shows. Luiz Oscar Niemeyer, trazia na 

bagagem sua experiência na Artplan, empresa de publicidade e promoção de eventos, com a 

realização do Rock in Rio e, mais tarde, já com sua própria empresa, o Hollywood Rock, o que 

garantia os contatos com os grandes astros da música e seus empresários e, por consequência, 
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a variada agenda de shows do Imperator. Embora cada um dos sócios tivesse uma função 

específica, reuniam- se semanalmente para decidir sobre a perspectiva de cada show, avaliar 

sua dinâmica e instituir o valor dos ingressos, o que estava diretamente ligado à importância do 

artista programado. Levavam em conta o cachê, a complexidade da montagem do show, o 

público e seu poder aquisitivo, a quantidade de apresentações, e depois cada um colocava num 

papel o que achava justo como valor de ingresso. A média entre eles era o que gerava o valor 

definitivo, de modo bem democrático, segundo declaração de Leite (2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imperator, casa de shows.    Fonte: 
Agência O Globo 

 

Durante alguns anos a casa brilhou com grandes nomes do cenário musical como Bob Dylan, 

Tom Jobim, Tina Turner, Barão Vermelho, Lulu Santos, Marisa Monte, entre muitos outros. O 

local fechou em 1995, porque apesar de todo o sucesso não gerava lucro aos seus empresários. 

Voltou a abrir em 1996 sob nova direção, com um show de Roberto Carlos. Mas, apesar do 

estrondoso sucesso de venda de ingressos antecipados, não conseguiu gerar lucro e as novas 

atrações não superaram os problemas econômicos da casa de shows. Em 1997 reabre com 

shows de rock no estilo heavy metal, com bandas que levavam o público jovem direto da zona 

sul para o Méier para assistir as apresentações do Sepultura ou do Dream Theater (CARVALHO, 

2012). Ainda em 1997, o show do Planet Hemp, com Marcelo D2, fez dois dias de apresentações 

de rap e hip hop consagrando o espaço como voltado para a música jovem. Mesmo assim o local 

fechou suas portas mais uma vez. Mais adiante, em 1998, um novo inquilino, abre novamente o 

espaço para DJs em matinês de bailes funk, o que não funcionou para manter o espaço, até 

fechar definitivamente ao final deste mesmo ano. 

O local passou por um período de abandono e quase foi transformado em templo religioso. Sua 

desapropriação foi determinada em 2002 pelo então governador Anthony Garotinho, que 

prometia a renovação do espaço com a criação de um centro cultural (PROJETOS, 2013; 

ZAREMBA, 2012). No governo de Rosinha Garotinho (2003-2007), o projeto de seu antecessor 
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foi abandonado e a governadora assinou um decreto que transformaria o local no Centro 

Cultural do Samba, que, além de espaço para a música e uma escola de circo, previa em seu 

projeto uma biblioteca e um palco para shows. O projeto que homenagearia um sambista local 

não saiu do papel. 

Mesmo com o declínio de suas atividades artísticas, fracassos de programação e seu 

fechamento, a marca Imperator ainda era guardiã, na memória de muitos residentes da região, 

de um tempo de sucesso e prestígio para o bairro. 

1.4 Imperator centro cultural: renovação 

Em 2010, Luiz Paulo Conde, secretário da cultura do governo de Sérgio Cabral Filho, revendo os 

projetos dos governos anteriores, consegue viabilizar a transferência do terreno do Imperator 

do estado para a prefeitura do Rio de Janeiro e, em 2011, começam as obras do Imperator 

Centro Cultural João Nogueira, culminando com a sua reabertura, em junho de 2012 (PROJETOS, 

2013). Uma volta à sua vocação cultural. 

O Imperator não é apenas a revitalização de um espaço público feito pela Secretaria Municipal 

de Cultura da prefeitura da cidade ou mais uma casa para espetáculos, mas um local que 

apresenta alta qualidade técnica em suas instalações para artistas e público de várias 

expressões. Foram necessárias modificações no seu projeto arquitetônico, inicialmente 

planejado por Washington Fajardo, que contava com uma praça suspensa voltada para a 

paisagem das serras cariocas no terraço, incorporada ao projeto quando uma nova versão foi 

desenvolvida pela Fábrica Arquitetura, sob a responsabilidade do arquiteto João Calafate, para 

atender às diversas atividades artísticas propostas e possíveis ao novo espaço cultural. O projeto 

foi um desafio entre a renovação e a preservação do espaço arquitetônico, pois o antigo hall de 

entrada estava descaracterizado, com várias interferências, além de outras áreas muito afetadas 

pelo tempo e má manutenção, o que resultou numa transformação total. O projeto 

arquitetônico ganhou o 50º prêmio nacional do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) como 

melhor projeto na categoria arquitetura de edificações em 2012 (JAZRA, 2013). 
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Figura 5: Imperator, Centro Cultural João 
Nogueira Fonte: Mapa de Cultura. 

 

A Secretaria Municipal de Cultura lançou em 2012 um convite, a partir do secretário da época, 

Emílio Kalil, a grupos privados para gerenciar o centro cultural como uma residência artística – 

encarregada da programação do equipamento cultural. Vence o projeto seletivo por 

apresentação de metas e projetos, a gestora cultural Aniela Jordan6. A residência artística foi 

uma exceção ao modelo de gestão feito com uma empresa privada, responsável por toda a 

administração, no caso a Produzir Promoções Artísticas Ltda. de Jordan, que, além de se 

responsabilizar pela parte artística e divulgação da programação, estava encarregada de 

manutenção, da limpeza, segurança, elevadores, ar condicionado e toda a estrutura do teatro e 

demais espaços do centro cultural (MESSEDER, 2016). 

O nome do centro cultural iria ficar apenas como João Nogueira, seguindo a tradição das Arenas 

Culturais Cariocas, que foram inauguradas no mesmo ano de 2012, todas na zona norte da 

cidade e que levam os nomes de ilustres habitantes de seus bairros, mas por insistência da 

gestora Aniela Jordan, da Associação dos Moradores do Méier e da Associação do Comércio 

local, foi preservado o nome Imperator por sua força e importância cultural para o bairro e 

demais áreas próximas, da zona norte da cidade.   

Em 2013 o Imperator amplia sua atuação como centro cultural abrindo frente para trabalhar 

como um estimulador da cultura criando um espaço para educação, formação e pensamento 

artístico no projeto Outra Cena7, oferecendo cursos, oficinas e palestras sobre diferentes temas 

voltados à arte e educação. Os cursos ou ciclos de palestras têm parceria com instituições 

educacionais, como a PUC-RJ, e comandados por nomes de referência nas áreas de arte e 

                                                           
6 Aniela Jordan, tem importante ligação com a produção cultural por suas experiências na área de shows 
e teatros musicais na empresa Aventura, da qual é sócia. Também trabalhou no Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro como produtora executiva de espetáculos de ballet e óperas nacionais e internacionais. 
7 As informações sobre o projeto educacional Outra Cena podem ser encontradas no site da Secretaria 
de Cultura RJ. http://www.cultura.rj.gov.br/materias/serie-outra-cena-vai-reunir-expoentes-da-cultura-
carioca-no-imperator.  

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/serie-outra-cena-vai-reunir-expoentes-da-cultura-carioca-no-imperator
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/serie-outra-cena-vai-reunir-expoentes-da-cultura-carioca-no-imperator
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entretenimento ou de gestão criativa. O Clubinho do Samba faz parte desses cursos com aulas 

de música e instrumentos musicais, do violão à percussão para crianças e adolescentes, 

organizado por Angela Nogueira; Méier Criativo, uma oficina de música e criação com palestras 

sobre Mercado de Entretenimento, Produção de Eventos e modelos de financiamento coletivo; 

Méier Criativo, seminários apresentando os conceitos sobre Economia Criativa, por Julia Zardos 

(doutora em políticas públicas e desenvolvimento da UFRJ –Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), Cidade Criativa, por Regina Miranda (gestora cultural do Fórum Cidade Criativa) e 

outros eixos temáticos em torno de arte e gestão de negócios. 

O Projeto Outra Cena agregou várias oficinas artísticas e foi encerrado no final de 2016, mas 

algumas atividades educativas foram mantidas para a comunidade, como o Clubinho do Samba 

com aulas de instrumentos para estudantes da rede pública, a escola de dança para crianças 

com aulas de ballet clássico, dança de salão e hip-hop, curso de mestre-sala e porta-bandeira 

para crianças, além do Coral Imperator. 

A marca Imperator tem se mostrado, portadora de significado aos moradores do bairro em sua 

nova identidade (visual) e por sua programação, como veremos adiante, com base nas pesquisas 

de satisfação. Seus eventos trouxeram de modo efetivo um retorno de participação do público 

local e de outras áreas da cidade, o que se pode confirmar pelos registros do centro cultural em 

seu site, que contabilizavam já no primeiro ano de funcionamento um público de cerca de 700 

mil visitantes e em junho de 2016 a marca de três milhões de visitantes em mais de mil 

apresentações nos mais variados segmentos de arte. Em junho de 2017 atingiu a marca de 4 

milhões de visitantes com mais de 2.500 atrações. Teatro, exposições permanentes e 

temporárias, shows de música nacional e internacional, apresentações de dança e musicais, 

festival de rock, além de shows para novas bandas de todos os ritmos. O Imperator vem se 

consolidando como um ponto privilegiado de cultura da zona norte da cidade, um centro cultural 

que agrega valor e restitui a memória do bairro. 

A história do Imperator como um centro cultural é de um progressivo sucesso. Em poucos anos 

de atividade apresenta uma alta marca em visitação, se comparados com outros grandes centros 

culturais da cidade. O Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM –, divulgou um levantamento de 

exposições mais visitadas no mundo em 2014, feito pela revista inglesa The Art Newspaper8. Das 

sete exposições que mais se destacaram no Brasil três delas foram no Centro Cultural Banco do 

                                                           
8 Os dados foram fornecidos à revista pelo próprio instituto que consegue o levantamento das diversas 
instituições brasileiras para a implantação na sua base de dados de um sistema de coleta, 
gerenciamento e compartilhamento anual sobre as exposições de curta duração em todo o território 
brasileiro. 



30 
 

Brasil – CCBB, Rio de Janeiro. A exposição de Salvador Dali apresentou a marca de 9.782 

visitantes por dia e ficou com o quarto lugar geral do ranking mundial.  

O CCBB tem sediado grandes mostras e todas gratuitas e, em 2016, o CCBB novamente 

conseguiu bater a meta de 9.700 visitantes por dia com a exposição Triunfo da cor: o pós-

impressionismo, com obras dos museus franceses D’Orsay e L’Orangerie, ficando em primeiro 

lugar no ranking das exposições de curta duração mais vistas no mundo, (PORTAL BRASIL, 2017). 

O CCBB é um dos centros culturais mais visitados no Rio de Janeiro e sua localização no centro 

da cidade atrai cariocas e público de outros estados e países, desde sua inauguração em outubro 

de 1989.  

O Imperator no mês de junho de 2017 teve um grande movimento de visitantes, gerando um 

número registrado em 97 mil pessoas, o que o administrador Paulo Lopez9, diz ser resultado da 

programação do seu quinto aniversário com várias atrações gratuitas. Lopez espera números 

superiores aos da frequência do mês de outubro do ano passado durante as festividades do dia 

da criança este ano, pois a programação se estende ao final de semana com vários espetáculos 

gratuitos ou com preços acessíveis ao público da zona norte da cidade.  

 

Mesmo não havendo um modelo específico para determinar o que torna um espaço construído 

um centro cultural, o que as pesquisas mostram, é que eles têm se identificado como elementos 

simbólicos, indicando uma posição de destaque nas grandes cidades ao redor do mundo, 

gerando uma espécie de competição sobre suas imagens (NEVES, 2013).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Em entrevista à autora no dia 24 de agosto de 2017.  
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2    Espaços culturais 

Os centros culturais são espaços de produção e difusão de diferentes formas artísticas, são 

lugares de informação, de transformação em conhecimento. Fazem parte de políticas públicas 

que têm como meta promover a interação entre as pessoas e as mais distintas expressões de 

cultura, além de preservar a memória e o patrimônio de uma cidade. Hoje apresentam um novo 

papel que, segundo Neves (2013), trata a cultura como um objeto de espetáculo para divulgar a 

cidade contemporânea como marca de um tempo cultural, em que prédios são projetados por 

arquitetos renomados e transformados em espaços monumentais marcantes. 

2.1 Origens e conceitos 

Tanto Milanesi (1997) quanto Silva (1995) apontam como possível origem dos centros culturais 

a Antiguidade Clássica com a Biblioteca de Alexandria, que tinha como objetivo preservar 

documentos que continham o saber da Grécia Antiga10. Os documentos giravam em torno de 

mitologia, religião, astronomia, filosofia entre outros campos do saber comuns à época. O local 

conhecido como museion, pode ser considerado um complexo cultural por sua configuração 

física, com edificações que abrigavam objetos como estátuas, obras de arte, instrumentos de 

astronomia e funcionava como local tanto de estudo, quanto de culto a divindades. O local tinha 

um observatório, um anfiteatro, uma área de jardim botânico e um zoológico. Segundo Milanesi 

(1997), os centros culturais atuais seriam modelos destes antigos lugares em que haviam 

espaços para discutir ideias ou guardá-las sob a forma de documentos em argila, papiro ou 

pergaminho, o que se difere do conceito de museu. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus - 

IBRAM, museus são “as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 

turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer 

outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento."11  

 

Ramos (2007) afirma que as bibliotecas, origem dos centros de cultura, se modernizaram e 

passaram a desenvolver novas ações que as colocam muito próximas das funções dos centros 

                                                           
10 A biblioteca de Alexandria foi fundada em 306 aC por Pitolomeu I, sucessor de Alexandre, “o Grande”, 
fundador da cidade. A história que se conta é que foram duas bibliotecas fundadas e a intenção era de 
que se transformassem no centro do saber da humanidade, (http://amphipolis.gr/pt/the-ancient-library-
of-alexandria/), baseado em artigo de J. Harold Ellens.  
 
11Hoje os museus se aproximam conceitualmente dos centros culturais, estendendo suas programações 
com apresentações de música, palestras e outras atividades promovedoras de conhecimento.  

http://amphipolis.gr/pt/the-ancient-library-of-alexandria/
http://amphipolis.gr/pt/the-ancient-library-of-alexandria/
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culturais. As bibliotecas se tornaram espaços polivalentes que integram o acesso ao 

conhecimento com ações de debates e de difusão de novas informações, apresentando em seus 

espaços exposições sobre temas variados. A Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, por 

exemplo, já apresentou exposições sobre pioneiros do design no Brasil ou a trajetória de poetas 

cariocas e sua obra, confirmando a afirmação de Ramos. A autora também coloca que os museus 

ou centros de artes passaram a oferecer informações antes só obtidas nas bibliotecas 

apresentando uma dinâmica de troca e similaridade entre os espaços de cultura. 

 

Uma outra visão histórica é apresentada por Coelho (1986), a de que os centros culturais 

começam realmente a se formar no século XIX na Inglaterra como locais de arte que assumiam 

uma ação cultural próxima ao que se vê hoje nos principais centros europeus. A ação cultural a 

que se refere o autor é definida como um processo ou organização em que há uma condição 

ideal para que as pessoas possam vivenciar a cultura através da arte, possibilitando 

questionamentos sobre a sociedade ou ativando a criatividade, para que possam elaborar 

práticas culturais em conjunto. 

 

Em relação ao século XX, o autor afirma que ao final da década de 1950, na França, surgem os 

centros culturais que passam a dar novas funções às bibliotecas e aos centros de artes. A origem 

estaria na ideia de propiciar lazer e cultura conjugados aos trabalhadores de empresas e 

indústrias francesas. A valorização do lazer gerou uma relação entre o espaço de trabalho e o de 

prazer e eram oferecidas áreas de convivência e quadras esportivas aos trabalhadores. A opção 

de oferecer novos elementos culturais vai transformar as bibliotecas trazendo novas opções 

informacionais diante dos avanços tecnológicos e para atender a necessidade de lazer dos 

trabalhadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Centro Nacional de Arte e Cultura 
Georges-Pompidou   Fonte: Clássicos da 
Arquitetura. 
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Silva (1995), coloca que este foi o embrião que gerou os primeiros centros culturais modernos e 

cita o Centro Nacional de Arte e Cultura Georges-Pompidou como modelo que influenciou a 

criação de vários outros centros de cultura. Inaugurado em 1977, seu prédio foi construído para 

abrigar no mesmo local uma biblioteca, um centro de criação musical, um museu de arte 

moderna e um espaço para arte contemporânea. Seu projeto gerou uma série de polêmicas 

quanto à sua forma de estrutura metálica, criada por três arquitetos associados, mas tornou-se 

um ícone e modelo de centro cultural, e hoje é referência em sua coleção de arquitetura e 

design, além de ampliar sua atuação com programas de debates e conferências sobre artes e 

cinema. Um centro vivo e em constante transformação que recebe cerca de três milhões de 

pessoas por ano. 

 

Espaço cultural para Coelho (1999), é um conceito recente e frequentemente banalizado, que 

pode ser entendido como o lugar em que se produz ou consome uma obra de arte ou cultural. 

O pesquisador observa que o termo é entendido como uma variedade de edifícios tanto públicos 

quanto privados que podem servir de aparato midiático para determinadas empresas, e coloca 

que a construção ou o aproveitamento de uma edificação, em que a função original era outra, 

pode levar a uma prática artificial e por vezes chegar à decadência do lugar. O autor comenta o 

caráter abstrato do termo “espaço cultural” em relação ao termo “centro cultural”, que não é 

uma designação contestada, e esclarece que há uma tendência em se usar a expressão “espaço 

cultural” para locais mantidos pela iniciativa privada e que, usualmente, estes locais não 

apresentam um acervo de obras e nem uma frequência de atividades culturais. Quanto aos 

centros culturais, acredita que, geralmente, são instituições mantidas pelo poder público, 

oferecem atividades variadas, que podem estar voltadas para oficinas, cursos ou manter uma 

programação especializada e constante. Ele ainda complementa que tanto um quanto outro são 

espaços destinados à recepção de cultura e de vivências socioculturais locais sendo, deste modo, 

“territórios culturais”, noção que associa a presença de uma cultura ou modo cultural no sentido 

de “cinema americano” ou “música popular brasileira”.  

 

Historicamente, Neves (2013) coloca que no Brasil o interesse pelos centros culturais começa a 

ser percebido na década de 1960, mas que só se concretizam duas décadas mais tarde em São 

Paulo com a criação do Centro Cultural do Jabaquara e do Centro Cultural São Paulo. Ramos 

(2007), também concorda que a presença de centros culturais no país é um movimento recente, 

iniciado na década de 1980 e levanta a possibilidade de ter se intensificado nos anos posteriores, 

por investimentos incentivados por benefícios fiscais voltados à cultura.  
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Neves (2013) classifica os centros culturais em quatro formas e faz relações entre sua construção 

e o poder público. Inicialmente, apresenta a forma de “grandes construções” em que a 

arquitetura é seu ponto de maior destaque pelas grandes dimensões, envolvendo maior custo 

operacional de investimento e geralmente de decisão política para sua realização, é o que 

melhor poderá representar uma cidade dentro de seus aspectos culturais contemporâneos, 

como é o caso da Fundação Cidade das Artes, considerada atualmente como um dos maiores 

centros culturais da cidade. O prédio de linhas arrojadas criado por Christian de Portzamparc, 

foi projetado para abrigar inicialmente atividades apenas ligadas à música. Hoje tem 

apresentado uma ampla gama de programação atendendo a variadas linguagens artísticas. A 

segunda forma, classificada pelo autor como “restauração”, apresenta aspectos históricos já que 

está ligada à reforma de um prédio ou construção antiga, uma referência da história ou 

patrimônio da cidade. O tombamento da edificação é feito através de recurso de lei garantindo 

sua preservação, principalmente das áreas externas. Por vezes são permitidas pequenas 

alterações em partes das estruturas internas, o que gera um desafio aos arquitetos para manter 

o equilíbrio entre a preservação e a funcionalidade do espaço, como no caso do Paço Imperial, 

no centro da cidade, que teve suas partes internas e externas preservadas após reforma na 

década de 1980 e hoje apresenta exposições voltadas à produção de arte contemporânea, além 

de cursos sobre história da arte e atividades voltadas para outras expressões artísticas.  

 
 
 
 

 

 

Figura 7: Paço Imperial. Fonte: Agência O 
Globo 
 

 

A terceira forma é nomeada de “remendo” e se traduz como a transformação de um espaço 

qualquer, a partir de sua disponibilidade e através de reformas arquitetônicas, em espaço 

cultural. A última forma, Neves denomina de “mistura grossa”, por suas características em que 

a falta de verba para a construção de um espaço cultural permite a adoção de uma edificação 

com outra função, para dividir as atividades culturais com as suas de origem. O centro cultural 

Imperator não se classifica perfeitamente em nenhuma das formas nomeadas pela autora, 

embora tenha surgido a partir de edificação que trazia um legado de representação histórica 
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para a região. A construção original já havia sofrido transformações em sua arquitetura interna 

durante a década de 1990 e foi totalmente remodelado e adaptado entre 2011 e 2012 para 

servir como um espaço multicultural. A movimentação política e operacional envolvida no 

projeto, aqui já apresentada, citando a transferência do terreno da esfera do Estado para a 

Prefeitura, nos apresenta uma ideia da dimensão do investimento e representação do poder 

público voltados para sua realização12. Retomando a visão de Neves, pelo aspecto arquitetônico, 

a intenção do projeto se assemelha de certa forma à primeira classificação onde a dimensão da 

edificação e identificação de espaço cultural de grande porte na zona norte da cidade reforça 

igualmente seu potencial de representação política da época. 

A partir da construção, reforma ou ainda, de sua instalação, um centro cultural deve apresentar 

uma programação para atender ao perfil do público que pretende alcançar, e as atividades 

devem ser pensadas para este público, de modo que possam participar de sua construção. Neves 

(2013), discorre sobre a relação entre os campos de ação de um centro cultural e suas 

características espaciais, desde a sua entrada, colocando como um lugar de acolhimento, de 

hospitalidade e que deve ser envolvente para que haja uma troca relacional desde o primeiro 

contato com seus usuários. A porta de entrada seria, para a autora, um lugar em que já se iniciam 

as relações humanas, base de toda ação cultural.  

Ação cultural é entendida por Coelho (1999), como a que é mediada por agentes culturais, 

dentro de políticas culturais específicas e pode se voltar para a produção, distribuição, troca, 

uso ou consumo de uma obra de cultura ou arte. A produção, segundo o autor, tem por objetivo 

concretizar medidas que permitam a criação efetiva de obras de arte ou de cultura. A 

distribuição vai permitir que obras de arte circulem ou tenham acesso a lugares públicos de 

circulação como museus, galerias e no caso de obras culturais, acesso a teatros, cinemas, 

livrarias, bibliotecas. A troca vai promover o acesso físico à obra, por meio de um ingresso de 

cinema ou de museu, e o uso tem a ver com os aspectos formais de conteúdo encontrados em 

catálogos, programas, palestras e outros que envolvem as obras. 

A cultura segundo Geertz (2008) é um conjunto de ações típicas de um grupo social, com 

costumes passados através de gerações, que remete a um sistema simbólico evolvendo 

ideologias, expressões e arte, caracterizando um aspecto mais sociológico do conceito. Bourdieu 

(1989) também emite uma conceituação sociológica envolvendo a linguagem, religião e a arte, 

mas extende a definição de cultura como instrumento de conhecimento. 

                                                           
12 O site G1 de 8 de fevereiro de 2011 estima o valor das obras em 1 milhão de reais, enquanto o jornal 
Extra, em sua versão online, noticia em 21 milhões de reais o investimento da Prefeitura na realização 
do projeto do centro cultural. O jornal O DIA, em sua versão digital de 14 de junho de 2012, afirma que 
o projeto realizado através da Riourbe totalizou investimento na ordem de 28 milhões de Reais. 
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2.2 Centros culturais, lonas e arenas:  afinidades e ações socializantes 

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC) define os centros culturais como 

lugares de produção artística e como “equipamentos que acolhem e realizam projetos de 

artistas reconhecidos e de novos artistas, promovendo uma ação maior entre a produção 

cultural da cidade do Rio de Janeiro e os cariocas”. A Secretaria ainda ressalta que são espaços 

que contribuem para o fomento do turismo cultural, já que apresentam manifestações da 

cultura carioca e de cada região da cidade em que se instalam. Também coloca em evidência os 

locais em que estão estabelecidos, muitos deles edificações de grande valor arquitetônico e 

histórico que preservam a memória e patrimônio da cidade. 

Os centros culturais apresentam diferenças em suas características, áreas de atuação e formas 

artísticas, segundo Messeder (2016). O pesquisador afirma que estas diferenças ocorrem muito 

em função de sua história, mas também em função do trabalho de seus gestores e o 

direcionamento que dão à produção artística geralmente ligada às suas experiências anteriores. 

 

Além dos centros culturais, a prefeitura do Rio de Janeiro propôs a ação de outros equipamentos 

culturais com atuações bem semelhantes. São as arenas e lonas culturais, que se encontram em 

áreas de população com baixo acesso à maioria das expressões culturais, nas zonas Oeste e 

Norte da cidade. As lonas municipais foram criadas após a realização da conferência ECO-92, 

apoiadas por movimentos sociais para a utilização das estruturas em lona usadas na época, já 

que tinham projetos culturais e não havia espaço para produção e atuação de seus artistas. As 

Lonas têm como função oferecer espetáculos de música, dança, teatro, além de cursos e 

oficinas, como atividades gratuitas estimulando a expressão artística e o compromisso de 

inclusão social dos moradores das regiões em que são implantadas. De capoeira às aulas de 

teatro, as diversas atividades ajudam tanto no equilíbrio físico quanto emocional de seus 

participantes, assim como melhoram a capacidade motora e mental. As primeiras lonas criadas 

proporcionaram o surgimento de artistas das regiões de periferia da cidade, abrindo 

oportunidade para muitos deles trilharem um caminho profissional. São gerenciadas 

exclusivamente por ONGs (Organizações Não Governamentais), podendo receber uma dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura (MESSEDER, 2016). Já as arenas culturais são 

estruturas melhor equipadas, situadas nas mesmas regiões das lonas culturais. São 

equipamentos de qualidade capazes de oferecer atividades culturais variadas, tais como teatro, 

shows de música, assim como oficinas e cursos para a população local. Também considerados 

espaços de convivência em regiões com pouco acesso à cultura que permite uma integração 
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entre os equipamentos e os “atores culturais locais”, espaços que atendem a demanda nas áreas 

carentes “democratizando o acesso à cultura” (MESSEDER, 2016, p.62).  

 
.  
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Arena Carioca Fernando Torres, 
Madureira, RJ. 
Fonte: O Globo. 
 

 
Todas as arenas culturais foram inauguradas em 2012, no mesmo ano da abertura do centro 

cultural Imperator e estão efetivamente ligadas em vários aspectos. Tanto as arenas quanto o 

Imperator cumprem encontros periódicos para prestação de contas de suas realizações, metas 

orçamentárias e outras atribuições administrativas, com seus dirigentes e representantes da 

SMC, Secretaria Municipal de Cultura. Nesses encontros, há uma troca de experiências, o que 

favorece uma continuidade de eventos entre as arenas e, também, uma forma de facilitar as 

atividades desenvolvidas nas arenas para as lonas culturais. Existe a necessidade de se criar uma 

relação entre elas, no sentido de integrar o público de onde elas se encontram com experiências 

culturais antes vividas apenas por moradores da zona sul. É a necessidade de desenvolver 

mecanismos de pertencimento aos locais, o que acaba por amplificar elementos básicos para 

superação de desigualdades sociais. As ações de integração de atividades entre arenas e lonas 

culturais traduzem a construção de uma identidade comunitária, já que trabalham com um 

mesmo propósito, o de levar cultura e cidadania às pessoas. São espaços de convivência em 

regiões da cidade muito carentes de opções culturais, afirmando seu papel socializante e de 

acesso à cultura.  

 

 
 
. 
 

 

Figura 9: Lona Cultural de Campo Grande. 
Fonte: Agência O Globo 
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Messeder (2016), afirma que arenas e lonas culturais apresentam várias afinidades e que são 

complementares, pois formam uma espécie de subconjunto dentro do conjunto de 

equipamentos culturais do município, apresentando uma dinâmica muito particular para uma 

população também bastante particular, e que, através delas, conseguem potencializar, tornar 

mais acessível e “democratizar as políticas públicas de cultura na cidade do Rio de Janeiro” 

(MESSEDER, 2016, p.63). 

2.2.1 Pontos e pontões de cultura 

Pontos de cultura são definidos pelo Ministério da Cultura (Minc), como entidades ou coletivos 

culturais certificados pelo Minc, com grande poder de penetração nos segmentos sociais mais 

vulneráveis. Do mesmo modo que as lonas, os pontos são bases que buscam através da 

expressão cultural, a inclusão social, aumentando, segundo Messeder (2016) a capilaridade das 

ações de política social no município do Rio de Janeiro. 

Núcleos irradiadores de cultura dentro de comunidades, de baixo poder aquisitivo, os Pontos 

foram implementados em 2013, recebendo recursos para potencializar ações em 50 projetos 

selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Associações, sindicatos, cooperativas 

e fundações privadas, entre outros, puderam concorrer ao edital, desde que o proponente 

comprovasse atuação na área de cultura por no mínimo três anos. Os pontos de cultura também 

privilegiam as zonas norte e oeste da cidade e apresentam relatórios anuais de atividades e 

prestação de contas à SMC. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Comemoração dos Pontos de 
Cultura, RJ, 2009. Fonte: Cultura. Rj. 

 

Em 2014, foi lançado o edital para os pontões de cultura, que, desenvolvem atividades de 

formação e funcionam como articuladores para os pontos de cultura.  Sua função é de 

“fortalecer o trabalho dos pontos e estreitar vínculos entre eles, além de integrá-los com 

agentes, grupos e outras instituições culturais da cidade” (MESSEDER, 2016, p. 84). Do mesmo 
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modo que no edital dos pontos, puderam participar deste edital instituições sem fins lucrativos, 

além de instituições públicas de ensino superior, que também tiveram que comprovar sua ação 

em atividades culturais por no mínimo três anos. A intenção era a de promover ações locais para 

práticas, vivências, atividades e projetos nos campos da cultura, arte, comunicação, e o autor 

apresenta resultados animadores das ações culturais promovidas pelas entidades selecionadas, 

a partir de matéria publicada no jornal O Globo, em maio de 2015. 

Pela primeira vez, o poder público fez um levantamento dos projetos artísticos que 
sobrevivem “na raça”, ou seja, que são praticamente invisíveis, sem CNPJ ou qualquer apoio 
financeiro. (...)  Há cineclubes, saraus, grupos de teatro e bibliotecas comunitárias; oficinas 
de artes visuais, de DJ, de dança afro; festivais de hip-hop, de circo e de rock; rodas de rima, 
de samba e de capoeira; batalhas de barbeiros e encontros de praticantes de bambolê; 
aulas de forró, de escultura em areia, de grafite. (FILGUEIRAS, 2015) 

 

A jornalista fala do efeito das ações culturais a partir do primeiro edital Ações Locais, um prêmio 

que contou com a participação do Comitê Rio450, sob a responsabilidade de Marcelo Calero, 

que viria a ser o secretário municipal de cultura em 2016. O prêmio visava contemplar ações de 

comprovado impacto local, voltadas para práticas culturais (MESSEDER, 2016). 

2.2.2 Cultura vista por Gilberto Gil, ministro da cultura – seu papel como 

difusor dos pontos de cultura 

O ministro da cultura Gilberto Gil, em seu mandato (de 2003 a 2008) criou o programa Mais 

Cultura, que se fundamentava em três principais dimensões: a primeira garantia acesso à 

produção cultural brasileira e às livres manifestações culturais; a segunda, visava melhorar o 

ambiente social e a qualidade de vida do brasileiro através de ações culturais; e a terceira, abria 

frente à vertente econômica da cultura, considerada ainda hoje o setor que mais gera emprego 

e renda no mundo (GIL, 2003). Gil, em seu depoimento de 5 de novembro de 2003, durante o 

dia internacional da cultura, declarou a intenção do Ministério da Cultura (MinC) em suprir a 

falta de aparelhos culturais em grande parte dos municípios brasileiros e demonstrava seu 

entusiasmo em dar prioridade à cultura em nosso país, onde só 10% dos cidadãos tinham acesso 

à produção cultural. Com o apoio de parceiros públicos e privados, além do terceiro setor e, com 

investimento de cerca de 4 trilhões de reais, foi anunciado o programa Mais Cultura que visava, 

entre outras coisas, implantar e modernizar bibliotecas e equipamentos culturais já existentes, 

além de implementar 20 mil pontos de cultura, que na época somavam 650 pontos, e que, para 

Gil, eram representantes ativos da cultura brasileira. O programa só conseguiu ser oficialmente 

lançado em outubro de 2007, segundo o MinC (2014), e pouco se tem divulgado sobre os vários 

programas de ação cultural atrelados ao Mais Cultura, incluindo o Mais Cultura na Escola, que 
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trazia como intenção desenvolver a potencialidade da educação em escolas públicas através de 

atividades artísticas e culturais, visando a um ensino médio inovador, com um horário mais 

amplo estimulando a frequência e permanência dos alunos de baixa renda nas escolas. A 

realidade hoje é bem diferente, o que vemos é o esfacelamento das esferas governamentais 

levando os programas educacionais e culturais para fora dos repasses financeiros, ocasionando 

uma lastimável perda em nossos setores mais básicos: o da educação e o da cultura.  

Em 2005, o ministro celebrava em seu site, a criação de Câmaras Setoriais ligadas à vários 

segmentos de arte, o que ampliava o acesso da população, principalmente de baixa renda, à 

serviços e bens culturais, além de apontar a presença da cultura brasileira no exterior com o ano 

do Brasil na França e a Copa da Cultura na Alemanha em 2006, como marcos de uma produção 

que mesmo abaixo de um patamar ideal se mostrava no caminho certo para a valorização de 

nossa cultura. 

O ministro Gil postou em seu site em 2017, um texto sobre cultura e diversidade falando do 

modo como a cultura se tornou um elo entre nações após a Segunda Guerra Mundial. A paz se 

daria pelo convívio cultural entre os povos e, depois de tantos anos a cultura se tornaria um 

direito a todos os cidadãos, num cenário que Gil dizia ser mais democrático. Mesmo assim 

questiona quais seriam as nações aptas a garantir esse direito, e como a cultura poderia ser 

incorporada como diretriz de desenvolvimento pelas instituições nacionais e globais, sem ser 

tutelada e fadada ao autoritarismo. 

Gil deixa a entender que as políticas culturais estão se deslocando para o centro dos debates 

sobre desenvolvimento e intercâmbio entre o Brasil e outros países, isso porque a cultura se 

firmou como uma base de relacionamento e união pela diversidade das distinções sociais, além 

de ter nas atividades culturais, a promoção de uma base econômica responsável por 7% da 

movimentação do PIB mundial (dados de 2003), concentradas em cadeias produtivas de música, 

audiovisual e livro.  

Só que, em 2015, a cultura recebeu um forte golpe diante das reformas ministeriais do governo 

Dilma Rousseff, mas sua extinção retrocedeu diante de protestos do setor cultural. No governo 

Temer, a ameaça de extinção retornou e o ministério da cultura se fundiu ao da educação. Mas, 

diante da crise política e econômica pela qual atravessamos, pode ser uma solução, mesmo que 

não a melhor, para que os setores possam realmente se apoiar e mostrar sua importância no 

crescimento econômico do país. 

O atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, foi chefe do gabinete e secretário de políticas 

culturais, durante a gestão de Gil, no ministério da cultura, e durante sua breve passagem 
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(2004-2006) criou o Programa de Economia da Cultura mapeando polos culturais nas principais 

cidades brasileiras. O que se espera é que ele possa atender as necessidades concretas dos 

centros culturais da zona norte, como as arenas cariocas, mantendo a programação de aportes 

econômicos. O Imperator tem conseguido sobreviver à crise econômica com criatividade e 

competência, afinal cultura é uma síntese do nosso passado voltado para a criação do futuro.  

2.3. Cultura: conceitos e relação com políticas culturais 

Cultura, para David Throsby (2001), é uma palavra empregada em vários sentidos, que pode 

estar ligada às ciências sociais e frequentemente sem uma definição precisa. Originariamente 

estava designada ao cultivo do solo, depois tendo seu significado transpassado para o cultivo da 

mente e do intelecto, no século XVI, uma versão que usamos até hoje para nos referirmos às 

pessoas cultas ou aquelas ligadas às artes. O termo cultura no início do século XIX era empregado 

de um modo mais amplo para descrever o desenvolvimento intelectual da civilização como um 

todo, porém direcionado para as características intelectuais de algumas sociedades. Com o 

passar do tempo esta interpretação foi suplantada pelo conceito que engloba não apenas o 

desempenho intelectual, mas o modo de vida de um povo. O autor diz que vários desses usos 

do termo sobrevivem ainda hoje e que cultura, pelo viés antropológico ou sociológico, descreve 

um conjunto de atitudes, valores, crenças, costumes e práticas compartilhados para vários 

grupos, podendo eles serem definidos a partir de características geográficas, políticas, religiosas 

ou qualquer outra especificação e dá como exemplos a cultura mexicana, a cultura feminina, a 

cultura corporativa ou a cultura jovem. Throsby diz ainda que as características de um grupo 

fazem a particularidade da sua identidade e o modo como se diferenciam entre eles. Esta 

interpretação pode ser útil, segundo o autor, para examinar o papel dos fatores culturais no 

desempenho econômico e a relação entre cultura e o desenvolvimento econômico. Uma outra 

definição de cultura, com orientação mais funcional, denota certas atividades empreendidas por 

pessoas que resultam em produtos feitos a partir “dos aspectos intelectuais, morais e artísticos 

da vida humana” (THROSBY, 2001, p.4). Cultura, nesse sentido para o autor, relaciona-se com 

atividades que se baseiam no conhecimento ao invés de habilidades técnicas, e que a palavra se 

coloca mais como um adjetivo do que um substantivo, como bens culturais, instituições culturais 

ou indústria cultural. O uso da palavra cultura pode ser, deste modo, considerado como derivado 

de certas características que o autor coloca como referentes: primeiro, a certas atividades que 

carregam aspectos intelectuais e artísticos, envolvendo alguma forma de criatividade na sua 

produção; segundo, em que há a preocupação de gerar comunicação e significado simbólico; e 

em terceiro, resultam em produção que incorpora alguma forma de propriedade intelectual. 



42 
 

Throsby esclarece que dessa forma, a cultura pode ser representada pela economia que lida 

com o setor de atividades e eventos relacionados com o teatro, literatura, artes visuais e cinema, 

música. 

 

Botelho (2001) afirma que na dimensão antropológica, a cultura é produzida pela interação 

social das pessoas, no modo como elaboram seus valores, constroem suas identidades e seu 

modo de pensar. Cultura, desta forma, pode ser entendida como tudo que o ser humano produz 

materialmente ou simbolicamente. E, para que esta dimensão seja atingida politicamente, é 

necessário que haja uma reorganização social e uma redistribuição de recursos econômicos, um 

processo que implica em transformações que interferem em costumes já sedimentados. Já a 

dimensão sociológica da cultura, implica numa dinâmica de especialização, e não mais no plano 

do indivíduo, ou seja, numa rede diversificada de demandas profissionais, políticas e 

econômicas.  

 

“Nenhuma cultura é pura” e nem sobrevive de modo isolado ou voltada para si mesma, afirma 

Fonseca (em artigo não datado), referindo-se à diversidade de expressões que advêm de 

diferentes relações culturais, esclarecendo que, em nossa Constituição de 1988 existe uma 

seção que se dedica à cultura no sentido de sua preservação pelo Estado, mais especificamente, 

fala sobre o artigo 216 que define a nossa cultura como patrimônio onde os bens de natureza 

material e imaterial são considerados patrimônio cultural brasileiro. Um documento 

abrangente, que não se detém apenas na produção artística, mas em tudo aquilo que é gerador 

da identidade brasileira, com suas facetas híbridas, que enriquecem a nossa diversidade cultural. 

Desta forma, o Estado aparece como defensor dos direitos culturais, valorizando e difundindo 

as diferentes manifestações de nossa cultura, além de adotar políticas de incentivo à área 

cultural.  

 

Política Cultural é entendida como um programa realizado pelo Estado, instituições civis ou 

privadas, grupos comunitários em que há o objetivo “de satisfazer as necessidades culturais de 

uma população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas” (COELHO, 

1999, p.294). Um outro modo de se entender as políticas culturais, segundo o mesmo autor, 

seria como elas se apresentam, como uma demanda vinda da sociedade, em que o Estado não 

se coloca como incentivador do processo e sim como processador das reivindicações que são 

apresentadas. As políticas culturais podem ser vistas quanto ao seu objeto dirigidas à 

preservação, fomento e difusão de tradições culturais, tanto para as manifestações populares 

quanto para as origens históricas e artísticas, que Coelho classifica como patrimonialistas. Já as 
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criacionistas são as que se caracterizam por promover a produção de novos valores e obras 

culturais. Quanto ao meio em que pretendem atuar, as políticas culturais, relativas ao mercado 

cultural, propriamente dito, estão voltadas à produção, distribuição e consumo da cultura, como 

o financiamento para a produção de filmes, ou o apoio para a distribuição de livros ou a 

facilitação ao acesso econômico para espetáculos teatrais. Quanto à atuação da iniciativa 

privada, as políticas culturais são consideradas como casos à parte, segundo Coelho (1999), já 

que dependem de incentivos fiscais, regras de mecenato e outros fatores limitantes dentro de 

uma lógica de mercado. As políticas relativas ao uso da cultura são aquelas que criam condições 

para que as pessoas possam desfrutar os modos culturais à sua disposição, seja por meio de 

programas voltados para o circuito de mercado, quanto para os não comerciais. Também criam 

cursos, debates, ateliês livres e outras atividades voltadas à educação.  

Os centros culturais são os espaços mais propícios para estas políticas. De qualquer modo o que 

se percebe é que qualquer que seja a forma de política cultural que venha a se estabelecer, o 

que importa são as relações estabelecidas entre o que se produz e o Estado, se mais ou menos 

intervencionista, liberal ou atuante (COELHO, 1990, p.298). 

 

 As políticas públicas culturais na cidade do Rio de Janeiro enfrentam um enorme desafio, 

segundo Messeder (2016), que é construir, dentro de um espectro de grande complexidade 

social, como o que temos em nossa cidade, políticas que sejam capazes de resgatar valores 

sociais geralmente alijados pela desigualdade social, dar voz e visibilidade para que haja maior 

diversidade e “identificação cultural por parte de segmentos populares” (MESSEDER, 2016, p.9).  

A questão se volta para a democratização na distribuição de recursos, para que a cultura possa 

ser considerada um fator de inclusão social, o que o autor aponta como o maior desafio para os 

formuladores das políticas públicas. Também questiona o real papel das entidades públicas, 

desde a forma como se impõe um modelo de projeto cultural, nem sempre adequado a uma 

comunidade, ao invés de incentivar suas práticas culturais próprias. Dessa forma o papel das 

instituições públicas é questionado para que não assumam apenas a função de divulgadoras de 

uma certa perspectiva cultural, em detrimento de outra que busca visibilidade e 

reconhecimento social. E apresenta através de Fonseca uma orientação para a formulação de 

políticas culturais.  

 

As políticas públicas não devem ser elaboradas sem que a sociedade civil e os agentes de 
sua produção sejam ouvidos. Não cabe ao Estado impor um projeto cultural ou estético à 
sociedade. Ele deve ser o incentivador das práticas culturais próprias da comunidade em 
que estão sediadas. Isso nos âmbitos federal, estadual e municipal. As políticas públicas 
devem expressar o que a sociedade entende, valoriza e pratica e não as idiossincrasias de 
um grupo de “cabeças bem-pensantes”. Se assim for, a cultura pode ser reduzida ao 
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entretenimento ou à alta cultura, deixando de lado aquilo que é genuíno de uma 
determinada comunidade. (FONSECA, sem data, apud MESSEDER, 2016, p.11) 

 

Assim, o que o chama a atenção é que a sociedade quer se ver refletida na política, que por sua 

vez deve ser elaborada para garantir a produção destes grupos comunitários. 

Além de destacar, como ponto negativo, a descontinuidade das ações voltadas para a política 

cultural em nossa cidade, Messeder (2016) faz uma análise dos planos estratégicos do último 

governo municipal, do prefeito Eduardo Paes, que deu continuidade ao modelo delineado nos 

anos 1990 na gestão de Cesar Maia, usando como parâmetro a cidade de Barcelona, visando 

transformar a cidade em uma marca internacional. A Cidade das Artes, na gestão de Maia e o 

Museu do Amanhã, na gestão de Paes, são exemplos dessas transformações. 

2.4 Planos estratégicos e políticas públicas de cultura  

O primeiro plano estratégico criado para a cidade, conhecido como Rio Sempre Rio, tinha a 

finalidade de transformar um local, que apresentava um quadro de decadência, em um local 

atraente e competitivo para investimentos tanto privados quanto públicos. (AMENDOLA, 2002, 

apud MESSEDER, 2016). Lançado em 1995, trazia uma visão de administração pública baseada 

na experiência de Barcelona, apresentada aqui como modelo de uma ferramenta mercadológica 

que permitiria reestruturar a base econômica e urbanística com a participação de comissões 

técnicas de empresas públicas e privadas, demonstrando o envolvimento e participação ativa 

destas parcerias em todo o processo de transformação da cidade. Embora muitos dos objetivos 

fixados pelo plano estratégico estivessem em andamento como parte do plano de 

desenvolvimento da prefeitura da época, reforçavam o caráter de tornar a cidade um polo ideal 

para sediar eventos regionais, nacionais e internacionais (CAMARGO, 2012). O plano seguinte 

foi chamado de As cidades da cidade, de 2004, ainda sob a gestão de Cesar Maia, apresentava-

se como um desdobramento do plano anterior, mas com uma inovação já que o foco principal 

se voltava para as identidades e potencialidades de cada região da cidade, indicando assim a 

diversidade como a maior riqueza da cidade. O planejamento urbano incluía, desse modo, a 

participação do cidadão na construção do futuro da cidade e no fortalecimento de sua 

identidade para a projeção do Rio de Janeiro como polo internacional. Ao invés de gerar um 

modelo para a cidade, a proposta gerava um modelo para cada região identificada por suas 

características, após etapa de diagnósticos, com isso a região da Barra da Tijuca foi considerada 

como local de expansão da cidade, o Centro como região histórica, e a zona sul como 

representante da imagem do carioca. Camargo observa ainda que o plano estratégico tentava 
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unir a cidade na sua diversidade, mas o resultado mostrou uma desarticulação entre as regiões, 

que se mostraram fechadas dentro de seus espaços urbanos. 

 

Com a gestão de Eduardo Paes, a partir de 2009, houve a retomada dos planos anteriores no 

sentido em que se buscou a revitalização de áreas degradadas da cidade e investimentos para 

afirmar a cidade como marca internacional. Da mesma forma que os planos anteriores, foram 

fixadas metas em que setores privados, público e da sociedade pudessem acompanhar e avaliar 

os resultados.  

 
O processo de construção do novo plano teve como ponto de partida a discussão com 
diferentes setores da sociedade. Nesse processo foram ouvidos profissionais liberais, 
empresários, lideranças de diferentes setores e segmentos, intelectuais, artistas e políticos. 
Além disso, foi realizada uma pesquisa de opinião pública envolvendo a participação de 
cidadãos comuns (MESSEDER, 2016, p.16) 

 

A criação de um conselho consultivo, selecionado a partir de candidatos que apresentavam 

contribuição profissional ou pessoal à cidade, embora de prática complexa, mostrou-se uma 

experiência positiva na medida em que os conselheiros tinham a oportunidade de visitar locais 

de projetos, acompanhar e discutir com técnicos seu desenvolvimento e até contribuir com 

ideias em algumas ocasiões. 

Dentro do Plano Estratégico havia uma preocupação com Áreas de Planejamento (AP) de alta 

densidade demográfica e baixo investimento no setor cultural, áreas que incluem vários bairros 

da zona norte e da zona oeste da cidade como Madureira, Irajá, Pavuna, Santa Cruz e Guaratiba. 

A partir de diagnósticos, que indicavam que a oferta de programas culturais estava concentrada 

em poucas regiões da cidade, houve a determinação de aumentar o acesso da população aos 

bens culturais através da expansão da estrutura de equipamentos culturais. O objetivo estava 

centrado na integração entre a população, os espaços culturais e sua sensação de 

pertencimento ao local. 

 

Em relação à Secretaria Municipal de Cultura, durante as duas gestões na Prefeitura de Eduardo 

Paes, passaram por ela seis titulares. Durante este período a Secretaria reformulou as políticas 

anteriores, inaugurou equipamentos, como os aqui citados, centro cultural Imperator e as 

arenas da Pavuna, Penha Circular, Guaratiba e Madureira, teve seu orçamento ampliado, 

aumentou o número de subsecretarias, criou projetos e editais de fomento às artes e revisou a 

lei do ISS - lei de incentivo de Imposto sobre Serviço em benefício de projetos culturais, que se 

destina a financiamento indireto (FILGUEIRAS, 2017). O artigo de Filgueiras afirma que existe 

uma dívida da Secretaria em vários projetos culturais, no programa de financiamento direto - 
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Edital de Fomento às Artes, colocando em questão o processo de sua atuação. Ao mesmo tempo 

que enumera projetos realizados, destaca os que não aconteceram, como a reforma de teatros 

da rede municipal ou de cinemas dentro do programa CineCarioca, da RioFilme e a redução do 

orçamento para o edital de Fomento às Artes, que em 2016 foi desmembrado para incluir o 

edital de Fomento Olímpico, destinado à programação cultural durante a Olimpíada. Já 

Messeder (2016) apresenta que o redesenho na área de fomento tanto direto quanto indireto 

apresentou um resultado positivo, no que tange “a processos e mecanismos mais transparentes 

e democráticos”, da preocupação com a qualidade e “diversificação das atividades 

desenvolvidas nos espaços culturais”, e que o grande mérito foi consolidar políticas públicas 

culturais que geraram um ganho expressivo no campo da cultura da cidade (MESSEDER, 2016, 

p.16).  

 

Outro aspecto levantado pelo autor está na realização de pesquisas sobre os hábitos culturais 

dos cariocas que gerou um seminário em novembro de 2013, no centro cultural Imperator. A 

pesquisa foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e JLeiva Cultura & Esporte, 

empresa paulista que faz consultoria de pesquisa de mercado, com apoio do Instituto Datafolha. 

O seminário retratou, além do modo como o carioca se relaciona com a cultura, um panorama 

das práticas culturais na cidade. Também foi apresentado o impacto das inovações tecnológicas 

sobre o universo cultural da cidade e como elas influenciam nos hábitos culturais dos cariocas. 

A avaliação é positiva uma vez que aponta para um mapeamento capaz de orientar as bases de 

ação para a formulação de apoio aos diferentes campos da cultura, além de apresentar os 

obstáculos que inibem a participação em eventos culturais, evidenciando diferenças entre as 

regiões da cidade e seus modos de expressão. A realização do seminário no Imperator aponta 

para a atuação do centro cultural em aspectos que não se limitam apenas ao entretenimento, 

mas que traduzem sua preocupação em estar em sintonia com o papel de um centro cultural 

contemporâneo. 

2.5 Economia criativa, cidade criativa e interações sociais 

O Imperator se dedica às mais variadas vertentes da arte, transformando suas atrações em 

capital intelectual, que geram experiência e conhecimento a partir de recursos criativos e 

produtivos, em convergência ao conceito de economia criativa (UNCTAD, 2010). Seu projeto de 

transformação em centro cultural se adequa bem às diretrizes de mudanças ocorridas no plano 

estratégico de 1995, que visava a preparar a cidade para grandes eventos e inseri-la como 

Cidade Criativa. 
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Como economia criativa podemos entender alguns conceitos descritos por Reis (2008) como 

uma oportunidade de inserir socialmente um cidadão através de uma atividade que faz parte de 

sua cultura dentro do mundo das relações econômicas. A economia criativa, vista como 

estratégia de desenvolvimento, reconhece a criatividade como seu principal insumo e, desta 

forma, como capital humano que integra objetivos sociais, culturais e econômicos, “diante de 

um modelo de desenvolvimento global pós-industrial excludente”. A diversidade cultural não é 

mais vista como entrave ao desenvolvimento social, mas sim como estimuladoras da criatividade 

“em especial a cultura, para gerar localmente e distribuir globalmente bens e serviços com valor 

simbólico e econômico. ” (REIS, 2008, p.24-27) A autora também inclui alguns setores de 

tecnologia, que aponta como fundamentais para os novos modelos de negócios como meio de 

produção e distribuição de conteúdo culturais. 

Por indústria criativa Reis (2008) denomina um conjunto de setores econômicos que pode ser 

variável segundo seu impacto na geração de riqueza, na arrecadação de tributos e divisas de 

exportações numa região ou país. Seguindo o modelo inglês apresentado pela autora, as 

indústrias criativas estão voltadas para: 

A propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, 
filme e vídeo, software de lazer, música, artes do espetáculo, edição, serviços de 
computação e software, rádio e TV. Tendo em vista que as vantagens comparativas de cada 
país são distintas, a lista é diversa, incluído eventualmente turismo, gastronomia, folclore e 
joalheria. (REIS, 2008, p.24-25) 

 

O Relatório de Economia Criativa (UNCTAD, 2010) caracteriza as indústrias culturais como as que 

combinam a criação, a produção e a comercialização de conteúdos culturais, sob a forma de 

produtos ou serviços, e que são primordiais para a preservação da diversidade cultural. Coloca 

que, as políticas dirigidas à economia criativa não podem estar apenas voltadas aos propósitos 

econômicos, mas às demandas das comunidades locais, relacionadas tanto à educação quanto 

a questões voltadas para a desigualdade social e identidade cultural. E dentro desta nova 

concepção de desenvolvimento econômico aparece o conceito de cidades criativas, com o 

propósito de formular estratégias voltadas para o crescimento urbano, com foco em atividades 

culturais criativas. 

 

Landry (2011) coloca que as cidades criativas traduzem um conceito positivo pois pressupõe que 

sejam criadas condições de planejamento que estimulem oportunidades, gerando riqueza e 

melhorias no ambiente visual urbano ou resolvam problemas que, aparentemente, se colocam 

como de difícil solução, tais como lidar com moradores de rua, os sem-teto.  
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A cidade criativa para Reis (2011) está em transformação constante e seus contornos são vistos 

como fluidos e sem uma resposta definitiva, embora voltada a superar problemas. É um lugar 

de conexões entre pessoas e espaços, que tanto pode estar ligado às suas características 

culturais, preservando sua identidade, quanto pode ser transformada em polo de atração para 

talentos criativos. Pode oferecer um ambiente preservado, que fala do seu passado e sua 

história, e trazer pessoas a descobrir ou redescobrir o lugar, como pode ser um lugar que dialoga 

com o futuro. E afirma que o espaço público é essencial numa cidade criativa, pois traz 

representatividade e sentimento de pertencimento ao local. Por outro lado, alerta para a 

possibilidade do incremento de desigualdades e da gentrificação. Szaniecki (2016) faz uma 

crítica aos parâmetros usados nas teorias formuladas por Reis e aponta para a urgência da 

experimentação de novas teorias e práticas no lugar de usarmos modelos importados. 

 

No caso da metrópole carioca, o alerta da autora não deveria ser uma mera especulação e 
sim a constatação que a preparação da cidade para a realização de megaeventos tem 
efetivamente aumentado o número de remoções de comunidades por parte da Prefeitura. 
(SZANIECKI, 2016, p.11) 

 

Szaniecki segue mostrando aspectos do modelo e cases de sucesso brasileiros para relacionar a 

face de espetacularização dos megaeventos e megaequipamentos e a grande mídia. A questão 

da autora está voltada mais para o embate entre a economia criativa e a falta de legitimação de 

outras práticas artísticas, culturais e criativas como as representadas pelos Pontos de Cultura.    

 

Apesar da crítica, as cidades apresentadas como modelos criativos por Reis (2011), apresentam 

boa relação entre o processo de busca de soluções e a visão de oportunidade. Além disso, é 

necessário que existam condições favoráveis para que a criatividade surja e se cristalize de forma 

concreta e contextualizada. 

 

Embora existam traços comuns às cidades que se pretendem criativas, a criatividade se 
manifesta de dentro para fora, sendo enraizada no quadro local. É fruto de um processo, 
não um produto transportável de um lugar para outro, ou um simples marketing urbano, 
que trabalha na superfície. (REIS, 2011, p.31) 

 

Retomando à questão da economia criativa, existem muitas formas de promover a inclusão 

social, seja por meio de políticas públicas seja por movimentos em que as atividades criativas, 

principalmente as que se voltam para as artes ou festividades culturais, colaborem para a 

inclusão de minorias que geralmente são excluídas. Qualquer tipo de conhecimento não é 
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estático e pode ser reinterpretado ao ser transmitido, como a tradição cultural de uma 

comunidade que ao ser passada pode ser adaptada a novos formatos. Portanto, as tradições 

quando transformadas em produtos ou serviços criativos além de representar os valores 

culturais de um povo podem apresentar um potencial valor econômico (UNCTAD, 2010). 

 
 
 
 

 

Figura 11: Oficina Experimental de Poesia. 
Fonte: Imperator.art.br 
 

 

O Imperator, como um centro cultural tem se colocado como facilitador de atividades criativas 

espontâneas como a Oficina Experimental de Poesia. A proposta surgiu da comunidade local e 

foi apoiada pelo centro cultural. A oficina é gratuita, aberta ao público e sua intenção é produzir 

arte, alimentar o potencial cultural, dar voz aos poetas, aos apreciadores de poesia, gerar um 

arcabouço para o futuro.  

Algumas atividades atraem especialmente os jovens como o curso de dança hip hop, aulas de 

porta bandeira e mestre-sala e clubinho do samba, que atendem jovens e crianças das 

comunidades do entorno do centro cultural.  

O que se percebe é que há uma relação de proximidade com o local, onde a participação em 

atividades criativas gera uma troca afetiva, que cria laços de pertencimento. 

2.6. Territórios culturais e o centro cultural 

Território é um conceito criado a partir da noção de espaço, que segundo Rafesttin (1993, apud 

SANTOS, 2009) é algo dado como natural e resultante de uma ação social promovida nesta base 

que se difere do território que, pela perspectiva geográfica, pode ser considerado como uma 

base física, locacional em que se desenvolvem objetos naturais ou construídos, próprio para a 

produção da identidade de uma sociedade. “O território pode ser definido como a porção da 

superfície terrestre, apropriada por um grupo social, visando assegurar sua reprodução e a 

satisfação de suas necessidades vitais”(LE BERRE, 1995, p.606, apud SANTOS, 2009). 

Para o geógrafo Milton Santos (1996), o espaço social e o espaço geográfico são definidos como 

espaço de moradia e trabalho do homem e como espaço organizado pelo homem que vive em 
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sociedade e o território como anterior ao espaço por suas características de transformação nas 

relações de poder ao longo da história.  

O território é entendido pelo geógrafo como um espaço usado pelo cidadão acrescido do 

sentimento de pertencimento ao local, o que implica na questão de identidade. Santos ainda 

afirma que o território não é estático, por sua dinâmica social de uso e significados que se 

alteram com o passar do tempo, e, que podem redefinir relações simbólicas e de poder 

materiais. Esse é o conceito que melhor se adequa ao centro cultural, pois indica claramente a 

relação de pertencimento dos frequentadores da região ao local (SANTOS, 2007 apud 

NASCIMENTO; MELAZZO, 2013).  

 

Vale reiterar o sentido em que se considera o território como lugar das interações sociais, de 

amizade, de solidariedade, de afetividade e também de conflitos, o que traduz uma dinâmica de 

vivência e experiência permanente dos indivíduos que compartilham, que vivem no território. 

Com isso é possível compreender que o homem não depende apenas das relações econômicas, 

mas de um papel ativo que vai além do material, influenciado também pela cultura (idem). 

 

Território cultural é um termo que se entende como “porções do espaço urbano impregnados 

culturalmente” colocado por Vaz e Jacquez (2006, em que a arte e a cultura se manifestam em 

lugares como o centro do Rio de Janeiro com o samba, a zona sul com a bossa-nova e a periferia 

da cidade com o funk. As autoras questionam se as atuais políticas culturais preocupadas com a 

revitalização de áreas degradadas ou de baixa concentração urbana, estariam se utilizando da 

estratégia de implantação de equipamentos culturais, áreas de lazer e de entretenimento como 

meio de tratar espaços urbanos para transformá-los em territórios culturais ou apenas em 

“espaços comerciais enobrecidos pelo consumo cultural” (VAZ; JACQUES, 2006, p.76). Para 

melhor tratar do tema, utilizam-se de recortes territoriais, recortes urbanos que apresentem um 

ou mais modos culturais, que se manifestem em espaços públicos ou equipamentos culturais, 

que chamam de lugares culturais. Esses lugares podem atrair no seu entorno atividades 

comerciais e gerar um ambiente propício a novas formas de sociabilidade. Vaz e Jacques (2006), 

falam do processo de territorialização e do modo como se criam significados e valores através 

da sua vivência, mas também da sua imaterialidade, já que se pode imaginar estes territórios 

existentes apenas na música, como a Praça Onze, que não existe mais e resiste no imaginário 

carioca através de letras de sambas. As autoras analisam a adequação de intervenções urbanas 

no passado da cidade que transformaram aspectos visuais e sociais urbanos, implicando em 

modelos estrangeiros como na implantação da avenida Central, atual Rio Branco que além dos 

aspectos urbanos transformou o comportamento social de seus frequentadores, na elite belle 
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époque. Algumas décadas depois, outra área no centro da cidade, a Cinelândia, se transformou 

numa Broadway tropical com intensa verticalização e políticas urbanas de modernização e, mais 

adiante, nas décadas de 1980 e 1990, um novo processo redesenha o espaço público trazendo 

novos centros culturais e áreas reabilitadas da degradação com o projeto do Corredor Cultural 

e os vários centros culturais, criados na região central da cidade como o Centro Cultural Banco 

do Brasil, a Casa França-Brasil, o Espaço Cultural dos Correios, o Paço Imperial, entre outros. Dos 

espaços marcados pela decadência e abandono e com propostas de intervenção e revitalização 

citam as áreas portuária e da Lapa. Identificam oposições nas propostas e nos modelos que 

seriam adotados a partir da experiência de Bilbao na área do porto, que remetiam a 

consequências observadas em outros lugares, como da especulação imobiliária e da expulsão 

da população residente, apontando para privilégios voltados para o turismo e de um público de 

elite cultural em detrimento do público local, que não seria chamado a fazer parte das 

transformações do ambiente da cidade espetáculo. No caso da Lapa, como não estava atrelado 

a nenhum modelo e uma discreta participação dos poderes públicos, a revitalização se deu de 

modo mais engajado com a população local, trazendo uma nova urbanidade.  

 

(...) pelo surgimento de novas e variadas atividades e pela concentração de população 
usuária no lugar – ocorreu de fato a partir dessas duas dimensões: cultura local e 
participação da população. (VAZ; JACQUES, 2006, p.85) 

 

O que se percebe é a diferença de perspectiva de resultados num movimento que adere aos 

seus planos a população local e ao que se desenhava no projeto do porto, feito por imposição e 

sem nenhum tipo de participação da população do entorno. 

 

A cultura possui um papel fundamental nesses processos, mas, no nosso entendimento, 
deveria também incorporar a cultura popular e local. A questão principal a ser considerada 
não está na concepção ou nos traçados dos projetos urbanos em si, mas nas diretrizes das 
políticas urbanas e culturais – que deveriam estar mais atentas e ligadas aos processos já 
existentes. (VAZ; JACQUES, 2006, p.85) 

 

Retomando conceitualmente o território cultural colocado inicialmente pelas autoras, a base da 

proposta está na manifestação cultural existente na Lapa, como lugar de encontro, de caráter 

festivo, onde houve a adesão e identificação pelos diferentes grupos sociais que vivem na região. 

Por outro lado, a espetacularização proposta e agora, de certo modo, realizada no projeto de 

revitalização da área portuária, se associa à funcionalização da cultura como meio de atingir 

metas econômicas, o que pode esvaziar a própria cultura local, já que traz equipamentos 

culturais mais identificados com a população externa. Espaços marcados pela cultura negra que 

traduz a história da região, onde grupos folclóricos e musicais se desenvolveram, onde a Pedra 
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do Sal é referência da sua ancestralidade e que remete às origens do samba, entre outros marcos 

históricos como o mercado de escravos, armazéns de sal e terreiros de candomblé, apresentam 

hoje uma discreta, porém crescente revitalização graças à presença de outras atividades, 

geralmente ligadas ao setor criativo, que estão se instalando na região. 

Relacionando o centro cultural Imperator aos conceitos aqui apresentados, o que se percebe é 

que há uma relação de proximidade da população da região com o local, onde a participação em 

atividades criativas gera uma troca afetiva, que cria laços de pertencimento. É uma troca 

material e também uma troca espiritual, é o sentimento de pertencer, que gera identidade. O 

terraço da edificação foi transformado em praça e é conhecido pelos moradores e 

frequentadores como Praça Alto Méier.  

A comemoração do aniversário do bairro, em 13 de maio, desde 2014, tem sido feita a partir de 

programação que o centro cultural oferece com a participação da Associação dos Moradores do 

bairro e a gestão do centro cultural. Os shows são oferecidos a preços populares e a festa na 

Praça Alto Méier é aberta a todos. A realização destas e outras ações com a comunidade local 

fazem com que o Imperator retome seu lugar na memória do bairro. 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Festa Junina no Imperator. Fonte: 
Imperator.art.br. 
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3    Branding  

As marcas, brands, em inglês, estão por toda parte e permeiam nossas vidas há muito tempo. O 

conceito de marca, contudo, vem se ampliando nos últimos tempos. Em 1989, em seu 

livro Identidade visual: a direção do olhar, o designer Gilberto Strunk, enfatizava: “é bom que 

fique claro que marca é um nome”, que poderia ser representado visualmente por um logotipo 

ou um símbolo. Porém, o autor chamava a atenção para a confusão de terminologias, 

mostrando exemplos de dicionários que davam outros significados para o vocábulo marca, entre 

eles: “símbolo que funciona como elemento identificado e representativo de uma empresa” 

(STRUNCK, 1989, p.21). Para o mesmo autor (2012), com o passar do tempo, a marca se torna 

um patrimônio capaz de transferir valor ao que representa. Ela é capaz de nos fazer lembrar de 

produtos, serviços, mas também de instituições, partidos políticos, clubes esportivos e até de 

pessoas. O autor nos lembra que, em nossa economia, não existem marcas só com uma função 

ligada ao valor de uso, pois elas têm uma representação que nos é transmitida pela experiência 

de consumo, pela indicação de terceiros e pelo que entendemos das suas ações de comunicação.  

As transformações no conceito de marca foram se adequando ao mercado consumidor, suas 

fases e transformações, mas também se ajustando quanto aos campos de estudo que vão desde 

os de marketing aos conceitos de semiótica.  “A marca é nome, um termo, um sinal, ou um 

desenho, ou uma combinação destes elementos, com vista a identificar os produtos e serviços 

de um vendedor ou de um grupo de vendedores, e a diferenciá-los dos concorrentes”, como 

define a Associação Americana de Marketing. A semiótica como o estudo dos signos pode 

oferecer vasto instrumental para o estudo da marca junto ao marketing analisando textos e 

imagens publicitárias, segundo Perez (2004), que define a marca como “uma conexão simbólica 

e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as 

pessoas para as quais se destina” (PEREZ, 2004, p.10).   

A marca é bem mais do que uma representação gráfica, bem mais do que um sinal diferenciador 

de produtos ou serviços da mesma categoria, ela representa a imagem de um produto, a sua 

personalidade única e exclusiva que se expande para seus atributos e benefícios, sejam eles 

tangíveis ou intangíveis. Hoje a imagem da marca está associada às percepções e associações 

ligadas a um produto, empresa ou indivíduo (BATEY, 2010) A marca é um signo duplo, 

ambivalente, um signo sensível, ao mesmo tempo verbal e visual. Verbal por ter um nome e 

visual, segundo Costa (2011), porque precisa se estabilizar, se fixar no espaço visível porque a 

palavra, o nome no meio sonoro é volátil e imaterial. 
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Marca é um código especial de leitura que dá significado ao que representa. Sua história está 

ligada ao ato de marcar e seu uso nos remete à Antiguidade, mais precisamente ao Egito, em 

que a prática de marcação de animais à ferro quente tinha como função mostrar que este era 

de propriedade de alguém.   

 
 
 
 
 

Figura 13: Reprodução de uma 
imagem de 1900 aC, da tumba de 
Khemuheted, em Beni Hassan, da 
décima segunda dinastia do Médio 
Egito. O detalhe mostra a marca 
“Administração da agricultura real, 
43”. Fonte: MOLLERUP, 1999, p.27 
 

 

 

Segundo Mollerup (1999), podemos encontrar marcas em cerâmicas da Antiguidade Grega e 

Romana, onde a motivação foi identificar a origem da peça, quem a produzia, e na Idade Média, 

com a heráldica, como meio de identificar cavaleiros em combate pelo desenho e cores de suas 

armas.  Os precursores das marcas modernas provavelmente evoluíram a partir da necessidade 

ou do desejo de uma distinção dentro de um grupo social. Eles criaram um meio de estabelecer 

um caráter único ao que desenvolviam, seja para proteger o gado de roubo ou numa cerâmica, 

em que a marca trazia o orgulho da produção de um artesão. As lâmpadas de óleo romanas 

feitas em material cerâmico, produzidas durante os primeiros séculos da era cristã, no norte da 

Itália, apresentavam marcas em relevo e outras em incisão, indicando uma antiga forma de 

identificar a produção dos artefatos, pelo nome de seus fabricantes. Alguns produtores da 

região de Modena, também ao norte da Itália, como Fortis e Stroboli, devem ter tido um sistema 

de distribuição de seus produtos bem organizado, pois suas marcas foram encontradas em 

lugares bem distantes de sua origem ou, como supõe Mollerup, “tiveram suas marcas 

amplamente copiadas, pois não havia proteção legal às marcas naquele tempo” (MOLLERUP, 

1999, p.32).  

As marcas, portanto, aparecem em vários períodos da história da humanidade em segmentos 

distintos, como nas edificações do Egito, onde há o registro de pedras marcadas que identificam 

os construtores. Esta prática também foi encontrada na Grécia antiga, e mais tarde, durante a 

Idade Média, em várias localidades da Europa. Mollerup, cita a catedral de Strasbourg, na 

Alemanha, em que foram encontradas mais de 1.500 diferentes marcas de pedreiros 
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construtores. O autor comenta que a quantidade se dá pela grandiosidade da empreitada, uma 

construção de grandes proporções, que demandava um maior número de integrantes na mão-

de-obra. O que chama a atenção no exemplo citado é que as marcas não apresentavam traços 

alfabéticos porque, provavelmente, estes trabalhadores eram analfabetos, e sobre este ponto 

o autor fala de um critério que se estabeleceu sobre as marcas destes produtores nas 

organizações medievais, todas estavam baseadas numa grade geométrica formada por um 

quadrado, um triângulo e um círculo. 

As marcas comerciais propriamente ditas aparecem ainda na Antiguidade, segundo Costa 

(2011), em vasilhames de azeite, vinho e conservas, mas não para identificá-los, base 

fundamental para o desenvolvimento econômico da época, mas sim, para identificar quem 

produzia os recipientes. “O que se marcava na Antiguidade não era o bem, mas o seu vasilhame” 

(COSTA, 2011, p.38). O autor também aborda outra perspectiva da marca comercial que 

identificava as relações mercantis de países do Mediterrâneo com regiões do norte da Europa e 

do Oriente Próximo. Com a intenção de proteger as mercadorias de roubos durante o seu 

transporte até seu destino, além das marcas de oleiros havia marcas de comerciantes, os 

responsáveis pela circulação dos produtos, o que facilitaria a recuperação do material quando o 

produto fosse resgatado de uma ação de roubo. 

As marcas modernas como identificadores de produtos surgem com a Revolução Industrial, 

segundo Perez (2004), com o aumento da produção de bens de consumo, gerando 

competitividade e técnicas de promoção de vendas em que as marcas disputavam espaço de 

destaque diante dos consumidores. O passo seguinte foi o da utilização das marcas para a 

diferenciação dos produtos dentro de seus segmentos de mercado, o que transformou alguns 

produtos em sinônimo do objeto que representa, como o caso da lã de aço e a marca Bom-Bril, 

num exemplo claro de metonímia13. A autora observa que, com a dinâmica da concorrência, 

houve a necessidade de se criar bases legais de proteção e que, por volta de 1890, “a maioria 

dos países industrializados possuía legislação específica sobre propriedade e proteção de 

marcas” (Perez, 2004, p.9). 

3.1 Conceitos sobre branding: aspectos mercadológicos e sociais  

Branding poderia ser traduzido, literalmente, como sendo a ação de marcar. O termo é 

relativamente recente e está ligado ao potencial de gerenciamento das marcas. A gestão de 

                                                           
13 Metonímia é uma figura de linguagem em que uma palavra substitui outra por semelhança ou 
associação, segundo o dicionário Aurélio. No caso, a marca substituiu um produto.  
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marcas está relacionada à identidade de uma marca e como ela é percebida, seja ela um start 

up, uma empresa de grande porte ou uma instituição sem fins lucrativos (WHEELER, 2012). 

Segundo Ana Couto, designer e consultora de branding, a gestão de marcas não é uma atividade 

ou um projeto, mas sim uma postura empresarial em que o relacionamento entre a marca e o 

consumidor são a sua principal meta. A sua prática envolve bem mais do que produtos ou 

serviços, envolve funcionários, parceiros e fornecedores, que passam a ter uma enorme 

importância na construção da marca e na comunicação entre a empresa e seus clientes (COUTO, 

2003, p.8)14. 

David Aaker, um dos primeiros profissionais de marketing a pesquisar e apresentar casos sobre 

o gerenciamento de marcas no final do século XX, já falava sobre a complexidade de se 

desenvolver estratégias para criar marcas sólidas em mercados que se apresentavam cada vez 

mais competitivos, diante de pressões e barreiras específicas como a da fragmentação de mídias 

e mercados, a da busca por resultados imediatos pelas empresas e a da resistência e preconceito 

pela inovação nas organizações (AAKER, 1999). 

A equidade da marca foi um dos aspectos a se apresentar como essenciais ao seu 

gerenciamento, pois representa um conjunto de recursos que agregam valor aos produtos ou 

serviços em benefício da empresa ou de seus clientes, segundo Aaker. O autor traduziu em 

categorias esses recursos como: conscientização, fidelização, qualidade percebida, associações 

relativas às marcas e outros ativos que possam gerar vantagens competitivas às empresas. No 

que se refere a conscientização, Aaker faz referência às diferentes formas de recordação de uma 

marca, que varia entre o reconhecimento ou por ser a primeira marca a ser lembrada numa 

classe de produtos (top of mind) até a única marca a ser lembrada, o que o autor denomina de 

marca dominante e, diz que é muito mais do que uma simples memorização de um nome ou 

forma. O autor afirma que o reconhecimento se dá a partir de um contato anterior com o 

produto e que, desta forma, é uma recordação que gera familiaridade, o que geralmente evoca 

uma afinidade positiva.  

No caso da marca Imperator, a recordação do nome está ligada ao cinema e ao lettering do 

mesmo na fachada da galeria, que durante anos manteve em exposição o letreiro com seu nome 

grafado em letras bastonadas e em contraste ao fundo claro. Mais recentemente a recordação 

pode se dar pelo nome da casa de shows grafada na cor branca em tipografia com serifas 

retangulares sobre fundo escuro. Mais do que pelas formas tipográficas ou pela grafia digital 

atual do nome Imperator, a marca é lembrada pela experiência dos bons filmes que foram 

                                                           
14 Ana Couto Branding & Design é o primeiro escritório carioca, que além de desenvolver identidades 
corporativas, atuou com gestão de marcas. A fonte é um portfólio comemorativo dos dez anos da 
empresa, impresso pela Pancrom, de edição própria e limitada, sem o registro da data de sua impressão.   
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exibidos no local, ou pelos shows que na década de 1990 traziam multidões ao Imperator. 

Portanto, o caso apresenta mais do que uma memorização pela forma, pode-se inicialmente 

entender que o reconhecimento se dava pelos produtos (filmes, shows).  

Tanto no período do cinema quanto da casa de shows, foram utilizadas estratégias de 

comunicação para dar visibilidade aos filmes e espetáculos realizados no Imperator através de 

divulgação da programação de filmes e shows em jornais da época. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Anúncio de filme, destacando o cine 
Imperator. Fonte: Jornal Diário Carioca de 1 de 
junho de 1954.   
 
Figura 15: Matéria no Segundo Caderno, 
relatando a abertura do Imperator como “casa 
noturna”. Fonte: O Globo de 6 de março de 
1991. 
 

 
 

 

Aaker (1999), assegura que a qualidade percebida é fator determinante na formação da imagem 

da marca. A percepção de qualidade pode assumir diferentes modos, variando com o produto 

ou serviço, mas é fundamental para concretizar uma compra, principalmente quando o 

consumidor está motivado e apto a fazer uma avaliação do que irá comprar, o que pode 

sustentar uma compra de produto premium. No caso do Imperator a qualidade dos programas 

oferecidos é reconhecida e bem aceita por seus frequentadores, e os ambientes reservados para 

espetáculos no centro cultural, como o teatro e cinemas fazem a diferença por suas instalações 

modernas e confortáveis, motivando a participação de moradores do bairro e do entorno onde 

se encontra. A afirmação está baseada em informação da gerência de comunicação do 
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Imperator,15 que usa o recurso de pesquisa quantitativa para analisar o grau de relacionamento 

e satisfação, baseado em método de mensuração que se concentra em aspectos como o de 

confiança, integridade e competência, influência mútua e compromisso, aplicado anualmente 

pelo departamento de Relações Públicas da FACHA (Faculdade Integrada Hélio Alonso) com a 

supervisão da administração do centro cultural. O modelo aplicado para avaliação de 

relacionamento é o descrito por Linda Hon e James Gruning (1999), que parte do pressuposto 

de que o estabelecimento de relacionamentos positivos é essencial para que uma organização 

atinja suas metas. 

A qualidade percebida, afirma Aaker (1999), é uma medida de impacto sobre o produto ou 

serviço que está atrelado à marca e sua identidade, pois mesmo quando uma marca se 

apresenta por seus benefícios funcionais, a sua percepção se volta à qualidade. 

  

A obtenção de percepções de qualidade é usualmente impossível, a menos que a afirmação 
de qualidade tenha fundamento. A geração da alta qualidade exige uma compreensão do 
que significa qualidade para os segmentos da clientela, bem como uma cultura de apoio e 
um processo de melhoria da qualidade que capacite a organização a fornecer produtos e 
serviços de qualidade. (AAKER, 1999, p.30) 

 

O autor indica, dessa forma, o movimento contínuo que demanda a percepção de qualidade das 

marcas, e da sua complexidade, pois a qualidade real e a percebida podem apresentar diferenças 

por consumidores influenciados por uma situação anterior de qualidade inadequada, em que 

eles não façam uma verificação de melhoria. Uma reputação criada sobre qualidade inferior 

pode ser difícil de se apagar. Outros pontos abordados por Aaker (1999), estão focados no 

julgamento dos clientes, no sentido de que nem sempre o investimento em qualidade pode ser 

percebido, ou considerado importante, ou nem sempre os clientes sabem como avaliar e, 

orienta o autor, cabe às empresas ajudá-los a perceber melhor o contexto, partindo dos sinais 

demonstrados por eles, para determinar suas estratégias. Afirma também que, para se 

aperfeiçoar a qualidade percebida, outros elementos da percepção da marca terão que ser 

valorizados, para que possam ser incluídos na percepção dos clientes. No caso do Imperator, 

hoje, como Centro Cultural, se dá na variedade de programas que alcançam diferentes públicos, 

a partir da pesquisa de relacionamento citada, que aponta a satisfação e desejos dos 

frequentadores. 

 

                                                           
15 Informação transmitida à autora desse trabalho, em 16 de agosto de 2017, por Diogo Galindo, gerente 
de comunicação do Imperator.   
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Perez (2004), abordando os aspectos perceptivos da marca, faz um paralelo entre seus aspectos 

físicos, que engloba elementos do produto ou serviço, como o material de promoção, que são 

geralmente estáticos, e os aspectos perceptivos, de âmbito psicológico, que atuam de forma 

dinâmica a partir dos primeiros. A autora diz que a intenção é causar sensações agradáveis que 

permitam uma aproximação entre a marca e as pessoas. Já para Neumeier (2008), as marcas 

não servem só para diferenciar, porque a diferenciação depende do envolvimento de uma 

enorme quantidade de pessoas, além das equipes de especialistas em criação e gestão de 

marcas, que inclui funcionários, fornecedores, acionistas e clientes, de modo colaborativo para 

que a sua construção se torne sólida. Reforça que o que acende a paixão dos clientes por uma 

marca não é só a estratégia trabalhada, mas sim a criatividade e o poder de inovação que a 

marca apresenta. “Ela amplifica a energia dentro da organização. Ela reduz custos de 

ineficiência, de duplicidade e o tédio corporativo. Confere a capacidade de produzir respostas 

incomuns, porém práticas, para problemas reais” (NEUMEIER, 2008, p.74). 

O autor chama a atenção de que a previsibilidade e a lógica estão longe da originalidade e que 

a inovação pode-se dar por várias vias numa marca, pelo bom humor surpreendente de uma 

propaganda, pela escolha de seu nome, com sonoridade, fácil memorização ou por suas 

características formais de representação, que hoje envolvem outros sentidos além da visão, 

como a marca auditiva. Ele diz que a marca é viva e que está em contínuo processo de adaptação 

ao mercado em que se encontra, portanto, se apresenta dinâmica e pode cometer erros, como 

nós humanos, mas que a marca não deve perder a sua característica de reconhecimento, que 

deve ir além da superfície, mostrar a sua profundidade para cativar e transmitir confiança.  

 

O Imperator em seu breve tempo de vida como centro cultural, com apenas cinco anos, tem 

demonstrado sua vontade em cativar e transmitir confiança, voltado para as ações culturais 

junto à comunidade. Com isso mantém cursos direcionados para diversos públicos, como o de 

percussão, em que jovens iniciam seu aprendizado musical direcionado às escolas de samba ou 

grupos de samba que proliferam na região, do mesmo modo que o curso de mestre sala e porta 

bandeira para crianças e jovens, reforça a vocação de promover novos sambistas.  

Além do samba, o Méier concentra algumas boas escolas de dança, de balé clássico e moderno, 

sendo as principais o Centro de Dança Rio, Balleto e Ballet Dharma. O Imperator também dispõe 

de aulas de balé gratuito para diferentes faixas etárias, além de promover workshops com 

profissionais de importantes instituições nacionais e internacionais como o Bolshoi Brasil e 

Miami City Ballet School. O coral Imperator é outra ação que cativa a relação com a comunidade, 

propicia o entrosamento entre pessoas de idades diferentes e anualmente apresenta o 
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resultado de seus ensaios musicais em que a movimentação corporal, com base no gestual do 

teatro musical, faz a diferença. 

Neumeier (1999) diz que o sucesso de uma marca para ser duradouro depende de uma 

“constante regeneração” de sua memória corporativa, apontando uma renovação através de 

“um programa educacional” que garanta sua sobrevivência criativa e seu estado de alerta em 

ouvir o seu consumidor. No caso do Imperator, a sua gestão não depende só de um programa 

de renovação apresentado a cada ano pela empresa privada que o administra, Produzir, mas 

também da estabilidade política da Prefeitura que, com a mudança em seu quadro de dirigentes 

se coloca como uma incógnita ao futuro do Centro Cultural.    

A designer, pesquisadora e gestora de marcas, Alina Wheeler (2012), apresenta uma série de 

características ideais esperadas na identidade das marcas, tais como: ser memorável, única, 

transmitir significado, apresentar coerência com o que representa, ser autêntica sobretudo 

sobre seu posicionamento, sua proposta de valor e diferença competitiva, apresentar 

diferenciação ante seus concorrentes, e afirma que deve transmitir confiança e mostrar a sua 

capacidade de resistir às mudanças.  

3.2 Revitalização e gestão de marcas 

A gestão de marcas, para Wheeler (2012), faz parte de um processo em que se desenvolve a 

conscientização e se amplia a fidelização das marcas pelos clientes. A gestão envolve gerar meios 

de comunicação em que a marca possa expressar seu potencial de liderança, superando seus 

concorrentes e justificando desse modo o porquê de ser a escolhida entre outras tantas no 

mercado. 

A autora apresenta alguns indícios da necessidade de revitalização de uma marca, como quando 

é realizada uma fusão de empresas, ou quando, no mercado, a marca perde seu valor ou 

apresenta conotações negativas, ou ainda, quando o seu posicionamento deve ser renovado 

para substituir um anterior, caso da marca Imperator que na sua nova gestão expandiu sua 

atuação no mercado de entretenimento e ampliou sua ação na produção de bens criativos. 

Wheeler (2012), através de um guia para gestão de marcas, apresenta e orienta com 

objetividade o modo como as marcas se relacionam com seus usuários, propõe desde uma 

revisão na aparência da marca para fortalecer ou renovar o significado da forma, da sua 

evolução e consistência formal, ao cuidado com o nome, e a construção de suas forças e 

estratégias baseadas na comunicação, no design e na experiência.  
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O primeiro passo que aponta é o de entender quem são seus stakeholders16, seus parceiros, 

fornecedores e seus públicos, para identificar aqueles que colaboram e afetam o sucesso, a 

reputação e a credibilidade de uma marca, ou seja, ir além de seus clientes diretos. Essa posição 

permite, segundo a autora, alimentar uma série de soluções pertinentes ao posicionamento da 

marca. Stakeholders, segundo Kotler, é o público estratégico, as partes interessadas que estão 

de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pelas empresas. Muitas 

organizações preferem usar o termo público interno e externo para compreensão de todos os 

interessados na instituição.  

   No caso do Imperator, a lista de stakeholders engloba os frequentadores e os admiradores que 

podem se tornar frequentadores, produtores e artistas, patrocinadores, fornecedores e 

parceiros, colaboradores, a comunidade do entorno e a Associação de Moradores do Méier, a 

Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultural, os prestadores de serviços públicos – 

como a Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb, Light e a imprensa. Todos fazem parte da 

estrutura que deve fortalecer a marca e a identidade que irá expressar o núcleo de seu 

relacionamento. É imperativo compreender bem seus frequentadores e trabalhar uma relação 

visando aproximar suas percepções da realização, da idealização à concretização, transmitindo 

respeito e cuidado pelo que entrega como benefício. A estratégia desenvolvida pelo Imperator 

deve ser entendida por todos os seus stakeholders para que haja sempre um bom entrosamento 

entre os participantes. As pesquisas orientam, norteiam sobre as questões de programação, mas 

também quanto ao relacionamento entre os frequentadores e funcionários, avaliam a estrutura 

e a administração dos diversos espaços também quanto a conforto, limpeza e segurança. 

Um elemento de extrema importância é o nome da marca, como apontam Wheeler (2012) e 

Costa (2011), que deve ser atemporal, fácil de se pronunciar e lembrar, com um som e ritmo 

que possa ser bem transmitido. Um bom nome pode estabelecer conexões com o público que 

deseja alcançar. São várias as técnicas usadas para a análise de um nome e Wheeler diz que 

servem para assegurar sua eficácia e conotações positivas no mercado em que irá atuar. Sugere 

ainda que uma análise comece pela sonoridade do nome e que ele deve ser significativo, único, 

orientado para o futuro, para a possibilidade de expansão de uma empresa ou de produtos e, 

prestar-se para uma representação gráfica. Deve ser modular, permitindo construir extensões 

da marca com facilidade, e deve ser protegido, registrado como propriedade intelectual, para 

assegurar sua integridade.  

                                                           
16 Stake significa interesse, participação. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder também 
significa parte interessada, segundo o Portal de Administração. (http://www.portal-
administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html) 
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A propriedade intelectual é definida, de um modo geral, como a soma dos direitos relativos às 

obras artísticas, literárias, científicas e invenções nos variados domínios da atividade humana. A 

definição é encontrada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão ligado 

às Nações Unidas, e se estende às marcas como forma de proteção ao uso indevido e todos os 

demais direitos relacionados à atividade intelectual “nos domínios industrial, científico, literário 

e artístico” (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p.21). A propriedade intelectual está dividida em 

categorias e as marcas registradas ou trademarks é uma delas. 

No Brasil as marcas são registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, e visam 

a garantir ao seu proprietário o direito de uso de um sinal exclusivo para representá-la em todo 

o território nacional, no seu ramo de atividade econômica. Mas é a partir de sua gestão que irá 

produzir valor aos produtos ou serviços que representa. (REIS FILHO, 2014) 

A representação gráfica da marca Imperator como centro cultural foi criada em 2012 pelo 

designer Luciano Mello, sua autoria é reconhecida e, segundo depoimento do gerente 

administrativo, Paulo Lopez17, ainda não foi registrada pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Outra questão aparece quanto ao nome que integra a assinatura completa da marca: Centro 

Cultural João Nogueira. Os frequentadores, apesar de reconhecerem, raramente utilizam o 

nome que faz homenagem ao compositor que viveu no Méier durante quase toda a sua vida. A 

instituição é conhecida apenas como Imperator. Um nome forte, sonoro, que está relacionado 

e impregnado na memória de muitos frequentadores dos diferentes tempos de atuação do local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Assinatura vertical da marca Imperator. Fonte: 
Manual da Marca Imperator Centro Cultural João 
Nogueira. 
 
 

 

                                                           
17 Depoimento prestado à pesquisadora em 28 de maio de 2017. 
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Para comemorar os três anos de funcionamento18, foi criado um selo comemorativo, usado 

apenas no Facebook. E, para celebrar os cinco anos de sua inauguração, lançaram um novo selo, 

que atualmente está presente no site e no Facebook do centro cultural, usando as cores 

institucionais, e rebatimento de alguns elementos geométricos, remetendo à forma original da 

marca. Um recurso de lembrança de marca, muito usado em branding.   

          

Figuras 17 e 18: Selos Comemorativos do Imperator Centro Cultural 
Fonte: Facebook Imperator 
(https://www.facebook.com/imperator.centroculturaljoaonogueira/). 

 

Wheeler (2012), afirma que no processo da gestão de marcas, branding, uma estratégia de 

posicionamento é fundamental, pois assegura à marca uma resistência ao mercado que 

geralmente está em mutação. As mudanças constantes fazem com que os consumidores se 

percam frente a tanta oferta similar e, uma boa estratégia pode colocar uma marca diante de 

seus pontos fortes e das necessidades de seus consumidores, ampliando e fortalecendo o seu 

relacionamento.   

A comunicação é o elo forte que as empresas buscam para melhorar o relacionamento entre 

elas e seus clientes. A essência da marca está numa grande ideia, num conceito unificador que 

enuncia uma mensagem forte e dá o tom e a voz da marca. As taglines são frases curtas, um 

recurso que traduz a essência de uma marca e a diferencia de seus concorrentes e evocam uma 

resposta emocional aos consumidores, segundo Wheeler (2012). 

O Imperator tem usado como meio de comunicação com seus clientes os sites de 

relacionamento e utiliza a mensagem que obteve deles, em suas pesquisas de satisfação, aqui 

já mencionadas. A linguagem é simples e representa bem o que os usuários demonstram pelo 

lugar. “Sinta-se em casa”. A tagline reforça o posicionamento e tem sido usada no site da 

                                                           
18 Os selos comemorativos foram criados por Cláudio Attademo, designer que faz parte da equipe de 
comunicação da Produzir.  
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instituição ampliando o conceito de um lugar para se sentir bem. Os frequentadores verbalizam 

estar bem no local e sentir sua esfera de hospitalidade. Cuidam e se sentem acolhidos como se 

fosse sua própria casa19. A linguagem utilizada para a mensagem funciona como uma espécie de 

mantra que deve envolver, traduzir o Imperator pelo olhar de seus frequentadores e, construir 

um elo de parceria e fidelidade para que a relação entre eles seja duradoura.  

Um critério que hoje permeia a gestão de marcas está na diversidade cultural e Wheeler (2012), 

coloca que as melhores marcas se preocupam com a complexidade das diferenças culturais e 

que o processo de gestão deve investigar as percepções e valores de seus clientes. A autora diz 

que os costumes, preferências e atitudes de um grupo social podem ser demonstrados de 

maneira sutil, o que pode não ser notado por um visitante, alguém que venha de fora da cultura 

local; diz ainda que numa marca, as cores, nomes e símbolos devem ser pensados para a sua 

compreensão, fugindo de estereótipos que podem atrapalhar a construção da sua imagem. Caso 

que será melhor investigado no capítulo a seguir com a leitura da marca e seus componentes, 

criados para o centro cultural, do ponto de vista da semiótica.  

A intenção na criação da representação visual da marca Imperator foi exatamente a de fugir de 

uma representação elitista de um centro cultural, que não fosse compreendida por seus 

frequentadores e visitantes, no caso a população da região do Méier e do seu entorno, mas 

considerando suas características de traduzir a variedade de opções culturais que o espaço 

oferece.  

Mais do que uma ideia, os ideais de uma marca são os verdadeiros critérios de sua criação e 

vetores de sua identidade que começam pela visão da empresa, segundo Wheeler (2012). A 

visão está na capacidade de enxergar além do que está à sua frente e realizar o que se acredita 

ser possível. A autora diz que por trás de uma marca de sucesso está uma pessoa apaixonada, 

que inspira sua equipe a ver o futuro por um ângulo inovador.  Embora a afirmação soe poética, 

o que se entende é que os ideais se voltam aos valores, comprometimento e coerência 

apresentados na qualidade dos produtos ou serviços que uma marca representa. Aniela Jordan 

é a gestora cultural e se declara apaixonada pelo centro cultural; junto com sua equipe 

administra os eventos com entusiasmo e paixão. Enfrentou o desafio de fazer ressurgir um lugar 

que apresentava um histórico de sucessos e também de fracassos e abandono.  

A coerência, segundo Wheeler (2012), é a qualidade que uma marca apresenta para garantir 

que tudo funcione bem, entendendo que todas as necessidades do cliente sejam alcançadas e, 

                                                           
19 No trabalho de campo realizado no local, pela pesquisadora, foi registrado em várias entrevistas a 
mesma afirmação sobre o lugar ser como uma “segunda casa”.   
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que numa experiência de marca se produza a percepção desejada. Clareza e simplicidade na 

comunicação com seus usuários também oferecem coerência e consistência à marca. Os valores, 

do mesmo modo, são criados para dar consistência às organizações, representam os seus 

objetivos. E o comprometimento pode ser entendido como a construção de uma força protetora 

por todos os participantes da instituição, no sentido de demonstrar o respeito por seus usuários, 

zelando e preservando pela qualidade de seus ativos.  

Aniela Jordan, como gestora cultural do Imperator trouxe toda sua experiência e competência 

com administração e programação de teatros e, os desafios de montar musicais no Rio de 

Janeiro. Sempre empolgada em realizar as metas idealizadas para os projetos em que está 

envolvida, traduz e envolve toda sua equipe para concretizar que o Imperator seja visto como 

um lugar de grandes atrações, além de acolhedor. Um lugar que trata seus frequentadores com 

carinho, desenvolvendo um elo de amizade entre eles e o pessoal de apoio aos espetáculos, 

como recepcionistas, bilheteiros, seguranças e agentes dos projetos de educação. Aniela Jordan 

sempre está presente às datas festivas do Imperator, percebe e elogia a reação do público 

frequentador do centro cultural: “Você não vê um papel no chão. As pessoas cuidam daqui como 

se fosse a sua própria casa.” 

3.2.1 Lançamento da nova marca Imperator 

A mudança na identidade visual de uma marca geralmente causa reação e quase sempre de 

modo não positivo. Tanto Wheeler (2012), quanto Aaker (1998), defendem que criar uma nova 

marca é mais fácil do que a mudança do nome de uma organização já existente, pois significa 

gerar expectativas sobre a empresa e imagem anterior, já fixada na mente de consumidores. 

Exige, além de tudo, um esforço de organização em apresentar com clareza as principais 

mensagens em torno das mudanças. Os maiores desafios são listados como os prazos e 

orçamentos adequados, planejamento do lançamento, manter um foco estratégico em todas as 

comunicações, honrar a herança do passado e celebrar o que é novo e alcançar todos os 

públicos.  

Os desafios no caso do Imperator foram bastante representativos, pois a participação da 

empresa gestora, Produzir, só se efetivou muito próximo à data de abertura do centro cultural, 

divulgada pela Prefeitura para o primeiro semestre de 2012. O planejamento para as etapas de 

criação da marca e lançamento de uma campanha apresentando o novo espaço, sob a 

orientação dos sócios da Produzir, não foi suficiente, assim como a verba destinada para este 

fim. Foram criadas peças que fariam parte da campanha publicitária que seria veiculada em 

jornais de ampla circulação, abrangendo toda a cidade, além da inserção publicitária em jornais 
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de maior circulação no bairro do Méier e outras áreas da zona norte carioca. As peças foram 

adaptadas para mobiliário urbano, principalmente para os abrigos de ônibus, placas indicativas 

e informativos de hora e temperatura, da região do grande Méier. A base da campanha estava 

na volta de um carioca ilustre, numa referência ao passado do Imperator como casa de 

espetáculos musicais, que esteve durante muitos anos abandonado.  

 

Figura 19: Peça da campanha pubicitária, criada por Luciano Mello, para a inauguração do Imperator 
Centro Cultural João Nogueira. Fonte: Luciano Mello.   

 

O texto da campanha variava sobre as diversas opções que estariam presentes no centro 

cultural, apontando para as novidades, mas associando-as com a sua antiga vocação musical. 

Um slogan acompanhava a marca nas peças e conceituava a mensagem final de modo objetivo 

e direto: “De todos os estilos. De todos os cariocas”.  Celebrando o novo e honrando o passado 

que integrava a cidade num só lugar.  

Como o tempo disponível para a campanha e a verba eram pequenos, a opção mais prática foi 

usar as redes sociais, principalmente o Youtube, como base de lançamento de seus primeiros 

vídeos, chamando a atenção para a renovação do espaço e da marca que o representaria a partir 

da fala de ilustres moradores do Méier20, começando com Diogo Nogueira, representando o 

                                                           
20 Um carioca ilustre voltou – clipe de introdução do novo Imperator com a participação de artistas que 
já foram moradores do Méier, como o ator e diretor de teatro Jorge Fernando. 
https://www.youtube.com/watch?v=iLRdd5LFyg8&t=7s. 
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sambista e compositor João Nogueira, que morou durante muitos anos em um prédio bem em 

frente ao Cine Imperator.  

A imagem da marca começaria a se formar através de um nome que para os residentes do bairro 

e aqueles que o conheciam ou haviam participado de parte da sua história, seria mais do que a 

volta de um “carioca ilustre”, mas a recuperação de um status perdido, o de um território 

cultural. 

3.3 A imagem da marca: conceitos sobre o objeto material e a construção 

mental – significado e valor simbólico 

Mark Batey (2010), consultor em marcas, fala da criação de um sistema de identidade visual 

integrado e pertinente ao objeto e de como os consumidores estabelecem relações entre o 

significado e o valor simbólico de uma marca, complementando bem os conceitos de branding. 

Para o autor, o significado é construído através dos elementos gerados pela propaganda que 

fazem parte da estratégia de marketing, para o reconhecimento de uma marca e, 

principalmente, pela experiência do consumidor. Quando surgem no mercado, as marcas não 

apresentam significado, esses são construídos a partir da experiência, do uso do produto ou 

serviço, da indicação de um amigo e com o tempo, as características simbólicas começam a se 

formar. Batey coloca que o significado foi surgindo com o desenvolvimento das marcas, pois até 

o início do século XX muitos produtos eram vendidos sem marcas e embalagens, e que este seria 

o primeiro estágio pelo qual passa um produto, em que ele é um commodity21. O segundo 

estágio mostra a marca como referência, onde já existe uma distinção entre os produtos por 

seus benefícios funcionais, em que o nome do produto começa a ter importância por ser uma 

garantia de qualidade. No terceiro estágio, é difícil distinguir uma diferença competitiva nos 

produtos ou serviços, portanto, as marcas começam a apresentar uma personalidade, um apelo 

emocional que traz proximidade ao consumidor, que começa a moldar um significado para elas. 

O último estágio mostra que algumas marcas se tornam ícones, carregados de significado para 

grupos de pessoas. “Na hora em que se chega a este ponto, em que a marca começa a 

representar algo maior do que ela e seu significado é principalmente simbólico, ela efetivamente 

se deslocou do ciclo de vida do produto, como tradicionalmente se define.” (BATEY, 2010, p.312)  

O Imperator como centro cultural ultrapassou as primeiras etapas e, desde sua inauguração, um 

apelo emocional, trazendo de volta antigos frequentadores e aproximando um público novo, 

começando a trabalhar um significado simbólico junto a eles. Passados cinco anos de sua 

                                                           
21 Commodity é um termo usado para definir as mercadorias, matérias primas básicas como os produtos 
agrícolas – arroz, açúcar ou minério de ferro. 
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abertura, começa a ser percebido pelas pesquisas, que o aparelho cultural ganhou significado 

para a zona norte e mesmo em meio a crise econômica tem apresentado um volume de atrações 

e de público bastante relevantes.   

Sobre a formação do significado, Batey (2010), diz ser uma elaboração complexa, inconsciente 

ao mesmo tempo que determinada por nossas experiências diárias, que influenciam a memória 

e nosso comportamento. O autor explica que fazemos associações ou usamos um sistema de 

redes associativas, e que diferentes interpretações motivam as nossas escolhas. Podem ser de 

ordem prática, racional, quando percebemos os benefícios funcionais de um produto ou serviço, 

ou sobre ou ainda pela disponibilidade ou facilidade de acesso. Por outro lado, podemos ter uma 

atitude mais emocional, ligada ao contexto simbólico construído pela marca, e aos benefícios 

não tangíveis tais como estilo de vida ou a expressão da identidade. De qualquer modo as 

decisões que tomamos, referentes às marcas, são complementares quanto aos aspectos 

cognitivos, emocionais. O autor fala dos aspectos neuropsicológicos para justificar a maioria das 

nossas escolhas, quanto às marcas, baseadas em experiências, fatores somáticos que refletem 

positiva ou negativamente diante de uma situação e ao fator instintivo. 

A imagem da marca, determina as múltiplas dimensões reais e simbólicas, que permanecem na 

lembrança das pessoas, como aponta Costa (2011), mesmo quando o objeto já não existe mais. 

É um meio de verificar, junto ao trabalho do autor, o caso da marca Imperator, da sua força 

expressiva mesmo após tantos anos do cinema e da casa de shows terem sido fechados. Para 

ele, a marca é, atualmente, um fenômeno complexo devido às constantes mudanças nos 

ambientes sociais e culturais, e que com isso existiu uma evolução, um arco gradual de passagem 

evolutiva a partir de um signo (representação da marca) até sua imagem mental. A base do arco 

estaria para Costa (2011), nas marcas que nos trariam uma satisfação funcional (como um 

produto alimentício), depois pelas marcas ligadas a uma gratificação intelectual (como um livro) 

até as marcas que nos trazem emoção (como uma viagem ou um espetáculo musical), conforme 

a figura abaixo, que identifica a evolução da marca do signo ao simbólico.  

 

 

 

 

 

Figura 20: Representação do arco de 
evolução da marca. Fonte: COSTA, 
2011, p. 96. 
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Figura 21: Posição da marca Imperator 
no arco de evolução. Fonte: Baseado 
em COSTA, adaptação da autora. 

 

A marca Imperator por suas características de serviços ligados ao lazer e a cultura se posiciona 

no eixo simbólico do arco de Costa, onde a emoção é o que a identifica.  

A imagem mental para o autor é um fenômeno dinâmico, passível de ser examinado como um 

sistema, por ser algo que funciona e por estar conectado às estruturas físico-psicológicas da 

nossa percepção, cultura, além de motivações e necessidades. Para ele as estruturas de 

comunicação de uma marca operam “na construção do significado simbólico de uma marca ou 

de sua imagem mental” (COSTA, 2011, p.96). A sua posição é de que a comunicação tem um 

papel importante na construção mental e simbólica da marca, pois coloca que um nome mal-

empregado, uma campanha publicitária malfeita ou a declaração de insatisfação de um cliente 

podem gerar perdas significantes para a imagem da marca, que devem ser corrigidas de modo 

a restabelecer sua estabilidade e significado simbólico construído por seus usuários. “A 

dimensão simbólica da marca são os signos, as mensagens, os discursos” (COSTA, 2011, p.112).  

O universo simbólico da marca é muito maior do que um produto ou serviço, é a sua capacidade 

de comunicação que elabora um sentido, que se instaura na relação entre a marca e seus 

consumidores e clientes. Está, portanto, ligada às experiências com marcas principalmente 

ligadas a serviços, como no caso do Imperator, que desde seu aparecimento como cinema 

gerava um valor agregado ligado ao lazer e à socialização do espaço. A galeria de acesso ao 

cinema era um local de encontros e se firmou na memória de seus usuários. A dimensão da 

experiência emocional, no caso Imperator, se faz novamente presente quando retorna como 

uma casa de espetáculos e, se torna um ambiente de novas atrações memoráveis que foram 

vividas por seus usuários.  

A relação emocional ótima, a experiência vivida como uma impressão intensa, só é 
produzida no lugar da marca. Quando a marca joga em sua casa, ela é a rainha. Todas as 
condições para o triunfo pleno estão potencialmente aí. O espaço delimitado é o território 
direto da marca. A personalidade do ambiente e seu poder indutivo são fatores 
especialmente estimulantes, energizantes, que interagem com a consciência de desejo dos 
indivíduos. (COSTA, 2011, p.115) 
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O autor dá destaque ao lugar da marca, o seu ambiente, e diz que não pode ser qualquer lugar, 

mas sim um lugar envolvente para que as emoções possam fluir. E se o ambiente faz parte da 

magia da marca, o atual Imperator é o lugar certo para envolver seus usuários em torno das suas 

atrações. A criação de programas especialmente voltados para um público mais maduro, faz 

parte desse envolvimento. Há um cuidado especial ao final das apresentações em que o artista 

se encontra com o público, como o presenciado algumas vezes pela autora desse trabalho na 

relação de Márcio Gomes e sua plateia, um cantor de voz potente e repertório de músicas 

consideradas como “eternas”. O artista, que nasceu no Méier, gravou um CD em janeiro de 2017 

no palco do Imperator, é um sucesso com lotações sempre esgotadas. A fórmula está no carinho 

com que lida com as senhoras: durante o show faz um improviso a partir da demanda de sua 

plateia, que escolhe canções da “era do rádio” e, no fim do espetáculo, acolhe pacientemente 

as senhoras numa mesa para que tirem fotos com ele. A administração do Imperator participa 

cedendo pessoal, jovens do programa educativo, para organizar e dar apoio a este pequeno 

evento mensal.  

 

 

 

 

 

Figura 22: Marcio Gomes, aparece de 
terno branco e sentado após 
espetáculo Eternas Canções, no 
Imperator. Fonte: Vera Zunino. 

 

O processo da imagem da marca se desenvolve no modo como ela é administrada dentro das 

instituições e no modo como interage com o público, lugar onde realmente a imagem se 

cristaliza. O mundo real é o lugar dos produtos e serviços e o mundo simbólico da comunicação 

e valores da marca, percebidos por seus usuários. 

A marca, portanto, é bem mais do que uma representação gráfica, bem mais do que um sinal 

diferenciador de produtos ou serviços da mesma categoria, ela representa a sua imagem, a sua 

personalidade única e exclusiva que se expande para seus atributos e benefícios, sejam eles 
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tangíveis ou intangíveis. Hoje a imagem da marca está associada às percepções e associações 

ligadas a um produto, empresa ou indivíduo (BATEY, 2010). 

Batey (2010), afirma que compramos um produto por sua capacidade funcional e escolhemos 

uma marca pelo que ela significa. Um produto ou serviço pode ficar ultrapassado, mas a marca 

permanece. Para o autor, a marca é uma promessa do ponto de vista do Marketing e é formada 

pela percepção, associações e expectativas dos consumidores. As marcas são fortalecidas pelo 

relacionamento entre elas e os consumidores, pela confiança, pelo laço de lealdade criado entre 

eles. “A natureza da relação consumidor-marca é definida pelo que aquele procura e espera 

dela” (BATEY, 2010, p. 33). O relacionamento com as marcas se parecem com os 

relacionamentos pessoais e hoje as empresas investem na consistência destas relações. 

3.4 Marcas contemporâneas 

Semprini (2006) é o autor que contextualiza as marcas contemporâneas dentro do ambiente 

econômico e social da atualidade, fala de como as marcas são desafiadas a agregar os interesses 

das empresas, dos consumidores, e ainda, da necessidade de conciliar a importância dos 

concorrentes, fornecedores e parceiros. Aponta igualmente o papel das marcas como 

mantenedoras da sociedade numa posição de dualidade entre as suas fragilidades e o seu poder.  

Semprini, apresenta inicialmente um perfil das marcas contemporâneas como paradoxal devido 

a sua posição de extrema prosperidade diante de uma “conjuntura econômica mundial pouco 

dinâmica” (SEMPRINI, 2006, p.18) e por sua fragilização, que o autor caracteriza como de baixa 

legitimidade e credibilidade, em que o consumidor percebe que muitas perderam a 

sensibilidade social e ética voltando-se apenas para a dimensão econômica. A tomada de 

consciência por parte dos consumidores não se caracteriza apenas como um fenômeno recente, 

mas uma posição cada vez mais positiva de vigilância sobre a importância social que as marcas 

obtiveram através de seus produtos e serviços.  

Fazendo uma comparação com a marca Imperator, a dimensão econômica existe minimamente 

para dar continuidade aos projetos culturais, mas a marca hoje se empodera exatamente por 

oferecer bons espetáculos a preços acessíveis ao público da região em que o centro cultural se 

encontra. Ao contrário do que Semprini afirma sobre a perda de sensibilidade social, o Imperator 

constrói cada vez mais uma ligação com seu público por possibilitar acesso à cultura, o que na 

região é escasso. Nesse sentido, a importância social da marca Imperator tem se mostrado 

presente e, pode-se reforçar esse papel quando da celebração de datas importantes para a 

comunidade da região, como o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de 
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novembro. A programação para 2017 se divide, como nos anos anteriores, em atividades e 

shows durante dois dias: no domingo, dia 19, além das trocas de livros e contações de história 

para o público infantil, haverá a oficina de turbantes no terraço. A partir das 17h, Folakemi, 

cantora inglesa de descendência nigeriana faz show com clássicos de jazz e a Banda Black Rio, 

em nova formação, faz o baile com seu samba funkeado no teatro, com pista liberada para 

dançar. Dia 20, feriado, inauguração de nova arte na Galeria de entrada do centro cultural com 

ilustrações de Paula Jardim, inspiradas em Tia Ciata e sua contribuição na cultura do samba. Pela 

manhã, a peça infantil Bituca – Milton Nascimento para crianças (com audiodescrição); à tarde, 

palestras da Casa do Saber sobre racismo, sob a perspectiva histórica de Ynaê Lopes e a visão 

filosófica de Renato Noguera; e à noite, o show de Mariene de Castro, Santo de casa. 

 

 

 

Figura 23: Divulgação de peça infantil 
em cartaz no teatro do Imperator de 4 
a 18 de novembro de 2017 com sessão 
especial dia 20 de novembro. Fonte: 
Divulgação, Teatro em cena. 

 

Além da esfera comercial a marca é apresentada em suas várias configurações voltadas para o 

que Semprini denominou de “forma-marca”, representando vários produtos ou “discursos 

sociais: uma mídia, um museu, um partido ou um homem político, uma organização 

humanitária, um esportista, um cantor ou um filme” (SEMPRINI, 2006, p.20). A esse novo 

universo de consumo, voltado aos discursos sociais presentes nos espaços públicos, cabe a 

marca pós-moderna. O autor, faz uma relação com a sociedade pós-moderna, que se configura 

nas dimensões do consumo, da comunicação e da economia, de modo cada vez mais 

interligadas, e, da capacidade de as marcas construírem sentidos para os seus destinatários. As 

marcas estão ligadas ao consumo, alimentadas pela comunicação, o que gera um impulso à 

dimensão econômica e, o que se destaca no texto inicial do autor, é sua preocupação com a 

construção de significado dentro de mundos tão expressivos e de identidades tão distintas. 

A identidade da marca contemporânea analisada pelo autor, visa a buscar um padrão em 

modelos que possam gerenciar sua evolução e estratégias, porém nenhum dos padrões 

pesquisados ofereceram uma base que estabelecesse dados suficientes para o gerenciamento 

de uma marca pós-moderna. Assim, o Semprini criou um modelo em que a dimensão abstrata 

(gestão do sentido) e a concreta (gestão de produtos ou serviços), se complementam para dar 
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conta das relações de convivência e relacionamento com seus consumidores, e, desse modo, 

analisar sua originalidade e força sociocultural. O modelo criado por Semprini (2006), 

Projeto/Manifestações da marca, sustenta que a essência da marca e suas manifestações ligadas 

ao modo como ela é decodificada, entre observação e interpretação, estão voltados para a 

comunicação e geração de significado e sentido à marca. 

No caso da marca Imperator, o modelo adotado pelo autor pode ser avaliado pela pesquisa de 

campo sobre a marca em seu ambiente, o próprio centro cultural, feita com frequentadores 

voltados às diversas atividades do aparelho cultural, o que será colocado no capítulo a seguir, 

apresentando algumas variações na interpretação da forma da marca, mas, com um significado 

que se alinha aos objetivos da marca.  

O crescimento das marcas não se deu apenas por uma expansão capitalista, mas por seu papel 

transformador dentro do espaço social. Embora Semprini (2006) faça uma análise temporal da 

evolução das marcas, ele não imprime uma linha puramente econômica ao seu estudo ou um 

viés dirigido apenas às questões de marketing, mas sim a aspectos culturais que foram se 

agregando aos contornos de percepção e consumo de uma marca. O autor aponta dessa forma 

para as questões de qualidade que se transformaram dentro do panorama econômico na virada 

para o século XXI. As marcas começaram a diversificar suas linhas de produtos, o que 

inicialmente se mostrou como um recurso de rápido retorno financeiro, mas que, ao mesmo 

tempo, deixava uma dúvida no consumidor quanto a pertinência de cada novo produto. As 

marcas abriam assim uma trilha de alta exposição que podiam colocá-las num envolvimento de 

impacto negativo. Por outro lado, o autor apresenta a evolução das marcas culturais como uma 

consequência da “diluição do consumo na vida dos indivíduos” (SEMPRINI, 2006, p.53), 

buscando uma dimensão semiótica para as marcas, que souberam se inscrever nos projetos de 

vida de seus consumidores. 

O consumo pós-moderno foi colocado como um dos pilares da criação de novas marcas dentro 

de temáticas que surgiram também no final do século passado. A preocupação com o corpo, ou 

com a saúde, pode se inserir dentro dos aspectos do individualismo apontado por pensadores 

da época como uma tendência natural após as manifestações de consumo de massa. Como 

afirma Hall (1999), apontava para a figura do indivíduo isolado dentro da multidão das grandes 

metrópoles.   

A imaterialidade é um aspecto visitado por Semprini (2006), como de valorização das marcas, 

entendido como um benefício intangível que pode ser exemplificado pelo conforto, que se 

procura em produtos que possam nos trazer uma sensação de grande bem-estar. Ele se coloca 
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como um elemento de prazer, ou satisfação que permite às marcas agregar valor e justificar seu 

papel de interpretar expectativas de seus consumidores. A mobilidade é outro aspecto da marca 

pós-moderna que Semprini anuncia, ligada à tecnologia de difusão da comunicação e aos 

serviços em rede a partir da internet, como a telefonia móvel ou gerenciamento de serviços por 

via telemática, ou ainda aos meios de transporte mais eficientes e dinâmicos que utilizamos, 

assim como “uma metáfora de alcance mais amplo, como uma maneira de ser, como uma 

verdadeira filosofia de vida” (SEMPRINI, 2006, p. 65). A mobilidade se volta para as escolhas 

profissionais e uma cultura de obtenção de prestígio e sucesso em novas formas de trabalho 

como as profissões ligadas às áreas artísticas. 

Semprini (2006), fala também do imaginário como propulsor de consumo numa realidade mais 

complexa relacionada à criatividade, à expressão pessoal e à busca de um sentido no mundo. 

Diferente dos “sonhos coletivos” e das utopias do passado, as dimensões do imaginário, 

segundo o autor, se colocam como meio de conceber uma relação entre a vida social e seu 

projeto individual, e dentro dele as marcas reproduzem um mundo ideal e possível a partir de 

do universo simbólico e imaginário de seus consumidores. O Imperator se ajusta muito bem a 

essas dimensões já que o aparelho cultural apresenta a possibilidade de passar aos seus usuários 

sensações de bem-estar através de suas atividades ligadas ao teatro, música e cinema.  

Como marca contemporânea Semprini (2006) e Lindstrom (2007), colocam que hoje a 

experiência faz parte das manifestações das marcas através dos sentidos. 

Elas podem ser objetos ou estruturas em três dimensões (um Smart, os mostruários da 
Sephora, a garrafa Orangina). Elas podem pertencer aos registros da visão (a imagem da 
Laitières, o gigante de Mr. Prope), da audição (o ruído de uma Harley Davidson), do olfato 
(a fragrância de Chanel No. 5), do paladar (o creme Nutella), do tato (a consistência ao 
morder Crunch, a sensação de Lycra sobre a pele) (SEMPRINI, 2006, p. 169). 

Lindstrom (2007), chama o Branding sensorial de Branding do futuro, que vai além do sentido 

da visão quando associado a outro sentido, transformando marcas em experiências memoráveis 

aos seus clientes. As experiências sonoras, olfativas e com o paladar, associadas aos elementos 

visuais da marca como a cor, seriam uma forma inovadora de comunicar e desenvolver produtos 

e serviços, além de poder ser usado estrategicamente como meio de proteger a identidade das 

empresas de seus concorrentes. A intenção de Lindstrom (2011) é mostrar que a experiência 

sensorial desempenha um papel fundamental na fidelização das marcas e o potencial de valor 

agregado que o marketing sensorial pode gerar quando bem empregado. Apresenta exemplos 

de grandes empresas como Coca-Cola e Mac Donald’s e o uso pertinente dos recursos sensoriais 

para mostrar seu potencial estratégico, fazendo relações com cada um dos sentidos. Nos mostra 
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o quanto somos afetados pelo olfato, especialmente pelas fragrâncias que nos remetem à 

infância e desmistifica alguns cheiros como o do café fresco que sentimos ao abrir uma 

embalagem de Nescafé, e o cheiro de carro novo, ambos desenvolvidos em laboratórios para 

nos incentivar a consumir. 

As experiências sensoriais no Imperator em geral ocorrem de modo espontâneo. Os 

frequentadores fazem ligação do foyer do centro cultural com os aromas de café e bolo que 

impregnam o ambiente a partir da cafeteria ali instalada. Anteriormente havia uma 

hamburgueria no local que atraía o público na hora do almoço e que também oferecia café à 

tarde. Nas entrevistas feitas pela autora deste trabalho, foi relatado a conveniência de se ter no 

Imperator esse tipo de serviço (cafeteria), para antes ou depois de uma apresentação ou 

encontro no local. “O aroma de café combina com o ambiente, anima um bate-papo entre 

amigas ou a leitura de um livro, quando estou sozinha” (R.R., moradora do Méier e 

frequentadora assídua do Imperator). 

Memórias, experiências e emoções multissensoriais serão relacionadas com o espaço físico e as 

vivências dos frequentadores do centro cultural Imperator nos próximos capítulos. 
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4    Memória e experiência    

No senso comum, entende-se como memória aquilo que lembramos relacionado a alguma 

experiência vivida, mas a memória vem sendo muito valorizada com “políticas de memória”, 

“movimentos de memória” e “lugares de memória”, que muitos consideram o estabelecimento 

de uma cultura da memória. 

Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a 
emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas centrais das 
sociedades ocidentais. Esse fenômeno caracteriza uma volta ao passado que contrasta 
totalmente com o privilégio dado ao futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da 
modernidade do século XX. (HUYSSEN, 2000, p.9) 

 

Ulpiano Meneses (1992) evita a definição de memória mais usual que é a de um mecanismo de 

retenção ou registro de informações, conhecimento ou experiências de objetos produzidos no 

passado e transportados para o presente (MENESES, 1992, p.10). O autor, ao contrário dessa 

posição, defende que a memória não se constitui de elementos prontos, acabados, como se 

fosse um mero pacote de recordações, mas que se apresenta como um processo em 

permanente construção. Menezes afirma que, a construção da memória se faz no presente e 

não está presa ao passado por sua dinâmica social e recebe do presente o incentivo para sua 

rememoração.   

Cardoso (2012) diz que memória é a capacidade de lembrarmos algo que vivemos e que ao 

relacionarmos isso ao presente, desenvolvemos um dos mecanismos de formação e preservação 

de nossa identidade. A memória e a experiência, para o autor, estão intimamente relacionadas, 

já que nossa vivência faz parte do processo de recordação. Cada momento vivido é passageiro, 

portanto, o que nos faz pensar depende da memória. A memória é apresentada pelo autor, 

historiador de design, como uma experiência deslocada no presente ao ponto inicial de uma 

vivência no passado (CARDOSO, 2012). 

4.1 Memória e lugares de memória 

Para Jacques Le Goff (1990), a memória pode ser estudada desde seus aspectos ligados à 

psicologia e seus sistemas perceptivos e cognitivos, assim como por sua ligação às ciências 

sociais referente às narrativas humanas e, sua forma de comunicação. A memória também 

encontra um campo de estudo fora do comportamento humano e se refere ao meio artificial. 

Criada para os computadores a partir do desenvolvimento da cibernética na década de 1950, foi 

para o autor um impulsionador, assim como a linguística, de mais um caminho teórico sobre o 
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estudo da memória. Diz o autor que o campo da memória social é um dos meios mais 

fundamentais para se falar do tempo e da história, e que ela, a memória, ora está retraída ora 

em transbordamento. Goff (1990), diz ser necessário uma diferenciação entre as sociedades de 

memória essencialmente oral e as de memória escrita, assim como a transição entre as fases 

oral e escrita, em que algumas sociedades mantêm as duas formas simultaneamente. A forma 

mais antiga de se manter uma memória seria, portanto, para Goff (1990), a narrativa oral e 

própria das sociedades que não usavam a escrita, apresentando o caráter da tradição, como 

meio de preservar a história. Le Goff, quando fala da origem da palavra história, vinda do grego 

histor, diz ter um sentido de relato, de narração de quem foi testemunha de um acontecimento, 

mas que, na Antiguidade, os documentos escritos passam a ter a função do relato, ultrapassando 

os limites da transmissão oral no passado. Já memória, do grego mnemis, estaria ligada à 

conservação de uma lembrança.  

Pierre Nora (1993), já traduz memória como vida e que não tem o mesmo sentido de história, 

pois a memória permanece em evolução e, como tal, estaria vulnerável às distorções 

involuntárias, seja pelo esquecimento ou pela lembrança das pessoas. Enquanto a história seria 

a representação do passado, de algo que não existe mais, a memória seria como um elo do 

passado vivido no presente. Para o autor, a história é uma operação intelectual, que interpreta 

e analisa o que transcreve, enquanto a memória é afetiva, pois se alimenta das lembranças 

particulares e ligada a subjetividade de quem a projeta. O autor diz que a memória instala a 

lembrança no sagrado, enquanto a história a liberta ou se distancia pelo seu discurso laico e 

crítico. Com isso quer demonstrar as diferenças entre o caráter subjetivo da memória e a 

estrutura organizada da história. A condução de seu pensamento fica melhor entendida quando 

afirma que a memória é “múltipla, coletiva, plural e individualizada” (NORA, 1993, p.9), já que 

emerge de um grupo que se une em torno dela, enquanto posiciona a história como de todos e 

ao mesmo tempo de ninguém e, por isso universal. A história se organiza em tempo, relaciona 

eventos, deslegitimando com sua crítica as memórias espontâneas. Diz que a ambição da 

história não é a de exaltar o que realmente aconteceu, mas, sua anulação. Mesmo que se 

conservassem os museus, monumentos e objetos vistos como ferramenta de seu próprio 

trabalho, a história retiraria deles o que os faz lugar de memória. A justificativa estaria para o 

autor no despertar de uma consciência historiográfica, na “história da história”, no modo como 

coletaram os elementos que se traduziram na história de seu país, a França, desde os cronistas 

da Idade Média até aos contemporâneos, que mesmo baseada em relatos não se prenderia às 

memórias particulares, pois o que se queria estabelecer era uma memória mais positiva, mais 

científica e crítica para ser observada como verdadeira. Nora (1993), compara a formação da 
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história da França com a dos Estados Unidos para mostrar as diferentes posições entre elas. A 

história dos Estados Unidos apesar das diferentes interpretações da independência e Guerra 

Civil do país, não questiona a sua tradição americana porque, num certo sentido, diz o autor, ela 

não existia. Já a história francesa toma para si os objetos da tradição o que torna extremamente 

conflitante desconsiderar os mitos e suas interpretações, significando que já não servem mais 

como herança, tornaram-se parte de um processo de desidentificação com a memória da nação. 

A nação não é mais a representação da consciência coletiva. A complexidade em que Nora 

descreve as relações entre a sociedade que toma o lugar da nação, indica o papel da história 

como uma ciência social e verdadeira e, o da memória como “um fenômeno puramente 

privado”, que deságua em movimento reflexivo sobre a história e a memória e seus lugares.  

“A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, 

na febre e na angústia” (LE GOFF, 1990, p. 410). A afirmação do autor se pauta na relação entre 

o passado e presente como meio de estabelecer um reconhecimento principalmente entre a 

consciência coletiva e individual. Diz o autor que, nas sociedades atuais é fundamental essa 

distinção, que se funda desde a criança, no modo como é moldada a sua memória pessoal em 

paralelo com a coletiva, em que recebe de forma organizada, por meio da educação, a memória 

social. 

Para Huyssen (2014), a questão da influência do presente no passado também é colocada no 

discurso da memória quando se refere aos pós-modernismos, em que o presente estaria mais 

acelerado e, ao mesmo tempo, mais desacelerado ao que já foi em relação às épocas passadas. 

Os estudos sobre a memória surgiram na década de 1980, na Europa, sob a influência de 

Halbwachs e Nora, voltados inicialmente aos contextos nacionais, tornaram-se um campo de 

batalha, segundo o autor, entre historiadores e memoriadores que, presos num campo político, 

levaram as discussões para um terreno negativo em que tanto a memória quanto o 

esquecimento poderiam ser usados com exagero numa disputa fora de propósito quanto a 

memórias traumáticas (de cunho nacionalista), ao invés de buscar efeitos benéficos para a 

questão.  

Huyssen (2014), fala também sobre a cultura da memória em que se desenvolve um passado no 

presente através do modismo retrô. Móveis e utensílios são lançados no presente com aspecto 

visual do passado, num registro de mudança na temporalidade vivida. O autor elabora ainda, 

através das artes plásticas, ensaio sobre a cultura de memória, modernidade e modernismo em 

que aborda as complexidades geográficas e históricas dos movimentos e temporalidade, 
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buscando contextualizar e dar sentido, para quem deseja entender o passado em vista do futuro. 

Coloca na globalização o peso das modernidades e seus movimentos internacionais e como suas 

manifestações culturais estão ainda presas aos seus legados (legados modernistas). 

Foi Pierre Nora (1993), quem cunhou o conceito de lugar de memória que relaciona ao mesmo 

tempo o que é material, simbólico e funcional, mesmo que em diferentes graus. 

Os lugares da memória seriam organizações que perderam sua espontaneidade, traduzidos “sob 

o olhar de uma história reconstituída” e, “antes de tudo, restos” (NORA, 1993, p.12). A 

valorização do que é novo faz com que os arquivos, museus, coleções, comemorações, 

monumentos e outros recursos tidos como lugares de memória, sejam apenas marcos 

testemunhais de outras épocas. Nora (1993) diz que são rituais e sacralização passageira de uma 

sociedade sem rituais e que dessacraliza, que são “sinais de reconhecimento e pertencimento 

de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos” (NORA, 1993, 

p.13). Para o autor não existe mais memória, tudo teria se transformado em história, pois a 

memória deixa de ser espontânea para ser um dever e que o armazenamento, ou seja, a 

produção de arquivos de memória hoje é incentivada por empresas públicas e privadas, o que 

fez com que a materialização da memória tenha se dilatado, pois tudo pode ser registrado, mas 

alerta que por mais que se arquive tanta informação, sempre ficará alguma coisa de fora. 

O autor explica que mesmo um arquivo só é lugar de memória se estiver revestido de 

simbolismo e diz que os lugares são referências. “Os lugares de memória vivem de sua aptidão 

para a metamorfose, para ressaltar seus significados” (NORA, 1993, p.27). 

A construção do Imperator, como referência de lugar cultural, se inscreve na sua história e na 

memória de seus frequentadores. O lugar de memória é determinado pelo espaço físico no qual 

se fizeram presentes o cinema, na década de 1950, a casa de shows, na década de 1990, e 

atualmente o centro cultural, desde 2012. O seu próprio nome carrega a mágica do cinema, 

simbólico por sua significação de tempos românticos e da juventude transviada; traduz o 

encantamento de uma casa noturna, que respirava música e atraía multidões e, que se 

transformou novamente num lugar de encontros, de socialização e realização cultural. 

A memória para Ricouer (2003) é vista como matriz da história, enquanto a história trata dos 

testemunhos escritos, preservados em arquivos. A memória, além de ser analisada como matriz, 

é colocada pelo autor como uma fonte do passado histórico que já foi presente e que continua 

existindo no passado. O autor fala da ausência do passado, que representa o sentido da distância 

temporal, e a coloca como um tempo da memória que se esforça por reencontrar; e que falamos 

da memória tanto como presença quanto ausência e também como lembrança, algo que 
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rememoramos. Como a maioria dos autores que lidam com as questões de memória e história, 

trata com delicadeza as questões de memórias que chama de dolorosas e as perspectivas que 

se colocam diante delas, principalmente pelos aspectos sociais, e que o papel do historiador não 

é o de julgar, mas o de compreender, explicar, debater. Alerta sobre outros recursos que se 

colocam como concorrentes aos da memória coletiva e a do trabalho dos historiadores que são 

os textos ficcionais, as adaptações criadas para os filmes e as encenações de teatro. 

Mesmo que fundada na oralidade, o autor não pretende reduzir o papel da memória a simples 

objeto da história dada a sua importância cultural e seu desenvolvimento como ciência humana 

com a escrita, como meio de colocar a experiência humana sobre um suporte material seja ele 

argila, papiro, pergaminho ou papel. Ao contrário, confirma a importância do papel do 

testemunho que é, para o autor, uma extensão da memória em sua fase narrativa, que ao ser 

publicada se autentica e está baseada na confiança da palavra do outro. Entretanto, não deixa 

de apontar uma fragilidade do processo e colocar que os historiadores a fim de estabelecer uma 

verdade, podem confrontar os testemunhos, principalmente os escritos. 

Barbosa (2007), diz que existem vários meios de se fazer história e que do ponto de vista 

metodológico pode-se fazer com que o passado seja recuperado através de documentos que 

servem como uma espécie de rastro que serão utilizados na sua interpretação, ou pelos vestígios 

da memória, “permanentemente reatualizados pelas perguntas que do presente são lançadas 

ao pretérito”, que será transformado em narrativa, justificando desse modo que a história tem 

mesmo sempre uma versão interpretada e que “será sempre uma narrativa”. Assim como 

afirma, que o historiador é um “inventor” da sua história quando seleciona “fatos, ideias, 

palavras, tramas”, ao elaborar seu texto, mesmo usando de critérios metodológicos e teóricos 

(BARBOSA, 2007, p.17). 

A história do cinema Imperator foi pesquisada inicialmente a partir de jornais da época de sua 

inauguração, numa busca pelos arquivos digitais da Biblioteca Nacional – também um lugar de 

memória. Nos raros livros em que apareciam referências sobre o Imperator não havia 

informação quanto ao dia ou mês, mas apenas ao ano de 1954, como o de sua inauguração e 

havia divergências quanto a capacidade de lotação da sala de cinema. O jornal O Globo do dia 

21 de maio de 1954 publicou um anúncio da inauguração, bem característico de sua época, 

apresentando os responsáveis pela criação do cinema: o grupo cinematográfico Guanabara e as 

demais empresas que participaram de sua construção. O anúncio tem destaque na página, mas 

não estão legíveis as imagens que o ilustra.  O Jornal do Brasil, também apresentou na seção 

Cinemas, do mesmo dia, um parágrafo falando sobre a inauguração, citando o filme de estreia 

– A meia-noite do amor, Let’s do it again –, sobre a cinematográfica Guanabara de Luiz Vassalo 
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Caruso e do local, “no bairro progressista do Méier”, segundo o texto não assinado. O Diário 

Carioca de 27 de maio, foi a pista para chegar até a data real, com uma coluna falando da 

inauguração, “na sexta-feira última”, com a foto dos principais membros de um grupo 

cinematográfico e de sócios de uma empresa fornecedora das 3 mil poltronas, segundo o texto, 

instaladas na sala de projeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diário Carioca, 27 de maio 
de 1954; matéria sobre inauguração 
do Cine Imperator. Fonte: Arquivo 
Digital da Biblioteca Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Jornal do Brasil, 21 de 
maio de 1954, Cine Imperator na 
seção Cinemas no detalhe ampliado. 
Fonte: Arquivo Digital da Biblioteca 
Nacional.  
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Figura 26: O Globo, 21 de maio de 1954, 
anúncio inauguração Imperator. Fonte: 
Arquivo Digital de O GLOBO. 

 

Para se estabelecer como lugar de memória, o centro cultural Imperator foi cercado desde sua 

inauguração pela dimensão do imaginário e do sentimento coletivo, pautados na grandiosidade 

do espaço, que trouxe ao lugar o atributo de maior cinema da América Latina. Com isso 

proporcionou ao bairro, e, anteriormente aos seus habitantes, uma posição de destaque em 

relação aos demais distritos do entorno, tornando-se um lugar de socialização e cultura. Sua 

vocação cultural se iniciou na década de 1950 e, mesmo com tantas interrupções e 

transformações em sua jornada, demonstra hoje na memória de muitos de seus frequentadores 

o frescor das emoções sentidas no passado.  

4.2 Memória coletiva  

O sociólogo francês Maurice Halbwachs cunhou o termo memória coletiva para designar o 

fenômeno que surge da interação social, já que eventos e experiências lembradas raramente 

são construídas por indivíduos fora do contexto de seus grupos sociais. O termo é usado como 

um conjunto de memórias de experiências vividas ou mitificadas, segundo o autor (2004, apud 

VIEIRA, 2015).  
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Halbwachs diz que a construção da memória coletiva se dá no encontro de nossas lembranças 

com a de outros que vivenciaram o mesmo e que nós, desse modo, reconhecemos pontos 

comuns, fortalecendo nossa memória individual. 

Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que nos tragam seus 
testemunhos; é preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas 
memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras, para que a 
lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum 
(HALBWACHS, 2004, p. 12 apud VIEIRA, 2015)  

 

Essa memória para Halbwachs poderia tomar diferentes indicadores de determinados grupos e 

seria estruturada em sua hierarquia, uma memória que ao definir o que é comum a um grupo, 

fundamentaria os sentimentos de pertencimento do grupo, assim como as suas fronteiras sócio 

culturais. A estrutura das memórias coletivas estaria construída na tradição e incorporadas em 

novas configurações feitas sobre o passado. Ao fazer uma distinção entre história e memória ele 

substitui a relação de cultura como funcionalista com suas regras e valores para a dimensão 

simbólica, que faz parte de todos os processos sociais. Através de seu trabalho de cunho 

sociológico pode-se compreender que, para o autor, “lugares de memória como monumentos 

ou construções arquitetônicas são representações coletivas que determinam e influem ações 

coletivas” (HALBWACHS, 2004, apud SANTOS, 2012, p. 98). São referências sociais, ao contrário 

da história que, para o autor, se coloca arbitrariamente sobre o passado quando se esquematiza 

com seus períodos que ele define como artificiais. 

Le Goff, usou o termo memória coletiva, relativo aos povos que não usavam a escrita. A memória 

coletiva para ele surge com um caráter de tradição, como meio de preservar oralmente a 

história, enquanto que, com a escrita já estabelecida, o autor vai aplicar o termo de memória 

social, pelo uso de recursos como documentos escritos que asseguravam a passagem de um 

processo de registro que saía da esfera auditiva para a visual (LE GOFF apud GONDAR, 2008). Já 

para Pierre Nora (1993), as memórias coletivas são elaboradas por diversos grupos sociais e 

estas pressionam a história. E a história apresentada de modo tradicional se transformava em 

arquivos, documentos em que se tentava reconhecer o que tinham sido para depois reagrupar, 

colocar em contexto e transformar em conjunto. A memória coletiva assim pode ser entendida 

como uma forma de conhecimento em que sentimentos e emoções estão fortemente 

relacionados. 

 “A memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das 

sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, 

lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção” (LE GOFF, 1990, p. 
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410). Le Goff diz que, das manifestações mais importantes da memória coletiva estão os 

monumentos aos mortos em guerra e a fotografia. O monumento aos mortos estaria associado 

ao anonimato, ao túmulo do soldado desconhecido, em que se alcançaria uma coesão 

nacionalista em torno da memória coletiva. A fotografia daria a dimensão de verdade sem 

precedentes, além de guardar a memória do tempo e sua evolução cronológica.  

Nora (1993), contrastando as abordagens sobre o passado feitas pela história e pela memória 

reforça que as memórias coletivas seriam as que se alimentam de lembranças transmitidas 

através de gerações e também pela vivência da tradição, enquanto a história estaria ligada à 

uma narrativa lógica e linear, perdendo a essência do passado. 

Pollock (1989), diz que na tradição europeia, a nação é a melhor representação do grupo social, 

assim como a memória nacional é a melhor representação de uma memória coletiva, e que isso 

se insere na argumentação de Halbwachs, e que a memória coletiva se daria por coesão do 

grupo e na adesão afetiva. 

Como experiência coletiva, o Imperator tem proporcionado vivências nas mais diversas esferas, 

como os shows, exposições e espaços para troca de livros, para palestras e cursos regulares de 

dança, instrumentos e coral, além da uma praça em seu terraço para encontros e exercícios, que 

certamente serão compartilhados e repassados dentro de grupos sociais, através dos recursos 

que usamos para ativar nossa memória.  

Cardoso (2012) diz que a memória é construída, e nos alerta sobre como a capacidade humana 

impressiona por lembrar do que quer, ou lhe é favorável e esquecer o que não se quer lembrar 

ou o que não lhe é favorável. Para ele, existem controvérsias quanto a questão da memória 

coletiva, embora não seja um estudioso sobre o conceito. O autor fala de elementos que podem 

servir de suporte para a memória como bilhetes, diários, agendas, até mesmo brindes e cartões 

de visitas comerciais. Todos servem para atiçar a memória ou preservar uma recordação. 

Segundo o autor, os artefatos mais comuns usados para atestar e preservar a memória são as 

fotografias (CARDOSO, 2012, p.72-75).  

São poucos os registros imagéticos feitos sobre o passado do Imperator, diante da sua 

importância na memória das pessoas, que hoje voltam a frequentar o local. Geralmente são 

fotos da fachada da galeria, que estão publicadas em sites e que já foram usadas em jornais mais 

recentes, da década de 1980. Os jornais da época da inauguração do cinema só registraram as 
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personalidades presentes, sem qualquer indício visual da fachada prédio22. As fotos da década 

de 1990 são igualmente raras e as mais recentes são registros da transformação do local em 

centro cultural e grande parte está hoje publicada em sites, blogs e páginas de jornais 

eletrônicos, que contam um pouco da história do bairro e do renascimento do local. 

Porém, um novo ciclo de memória se instala com a tecnologia digital, as imagens que são 

capturadas pelos aparelhos celulares dos frequentadores do centro cultural, que são 

incentivados a postarem no site do Imperator e nas redes sociais. A assessoria de comunicação 

do Imperator utiliza FaceBook, Twitter e Instagram para veicular imagens e mensagens sobre a 

programação que irá acontecer, mantendo o presente e o futuro das atrações do centro cultural, 

bem perto de seus frequentadores. Da mesma forma, trata de preservar a sua memória com os 

vídeos feitos durante e após as apresentações de shows musicais, peças teatrais e outras 

atrações significativas para o centro cultural, com depoimento do público e dos artistas. O site 

se torna depositório, ou lugar de memória, de lembranças fatiadas do presente, ao colecionar 

material de divulgação de seus espetáculos ou eventos.  

As edificações e seus estilos fazem parte da memória coletiva e faz com que um grupo se 

diferencie de outro pelo sentimento de pertencimento, a um lugar, a uma época ou a 

determinados elementos vivenciados por eles (Cardoso, 2012). 

O atual prédio do Imperator se modificou muito em relação à edificação original que abrigava o 

cinema. Agora ampliado, ganhou quatro andares comportando além de um grande teatro, três 

cinemas, espaço para exposições temporárias e um enorme terraço, que serve como área de 

encontro e lazer.  Há um sentimento de pertencimento ao local, cultivado pelos próprios 

frequentadores. “É muito gratificante ver o carinho com que o público trata essa casa. Está 

sempre cheia, e você não vê um papel no chão, um risco na parede. Os frequentadores dão 

sugestões, pedem espetáculos, vivem o lugar intensamente”, diz Aniela Jordan, gestora cultural 

do Imperator.  (ANDRADE, 2016, p1). 

Vieira (2015) argumenta que nossa memória está sempre presente e cita Bergson (2001), que 

defende que o passado não corresponde a uma regressão do presente, mas que é o passado no 

presente. 

                                                           
22 O anúncio da inauguração no jornal O GLOBO, em que aparecem fotos do interior, foi apresentado 
aqui na figura 26, mas as imagens não apresentam definição e nem aparecem no banco de imagens do 
jornal. É provável que as fotos tenham sido feitas por encomenda pela empresa cinematográfica 
Guanabara, fundadora do cinema, especialmente para a data e talvez por isso não constem do acervo 
do jornal.  



86 
 

É um processo de recuperação do passado que está inscrito na marca Imperator. Os usuários 

do centro cultural quando têm a oportunidade de se expressar sobre sua impressão do local, 

agradecem pela recuperação do espaço, por sua importância cultural, por trazer de volta ao 

bairro do Méier um local em que possam novamente se encontrar, levar a família. 

4.3 Economia da experiência  

A economia da experiência é um conceito apresentado por Joseph Pine e James Gilmore, 

especialistas em mercado estratégico, que, em 1999, realizaram um estudo sobre tendência de 

vida e consumo, relacionando experiências únicas com a emoção dos consumidores (COELHO, 

RIBEIRO, 2007). O conceito é muito usado no setor de turismo e entretenimento, pois são 

segmentos que lidam diretamente com a experiência do consumidor e não com produtos físicos. 

Para os autores cada cliente é único e uma venda de produto ou serviço deve ser considerada 

como um evento inesquecível, pois é dessa experiência que uma marca será lembrada. A 

experiência deverá ser marcante para que o consumidor registre em sua memória todo o 

processo como um evento que fez a diferença em sua vida.  

Os autores criam metáforas com o teatro e a ação teatral, relacionando a ideia de negócios em 

serviços como um palco em que se executa um show, onde a pré-estreia é uma introdução à 

experiência como uma nova forma de valor. Fazem uma relação entre serviços e experiência, 

sendo que, quando se paga por um serviço, o que se recebe são atividades e, no caso da 

experiência, o que se recebe são eventos memoráveis. A diferença é que na experiência tudo se 

transforma em emoção e uma empresa, ao invés de oferecer serviços, passa a se relacionar com 

as sensações de seus clientes. São opções pessoais que na relação entre clientes e empresas se 

fortalecem e se transformam em valor econômico e, embora pareça ser mais adequada aos 

serviços ligados às áreas de entretenimento, o conceito de experiência se aplica a outros 

segmentos. A proposta da experiência não está apenas no entretenimento, mas no processo em 

que o cliente se mostra engajado. 

Baseado na progressão dos valores econômicos desenvolvidos no mercado, Pine e Gilmore 

(2016) colocam que o estágio atual é o da economia da experiência, mostrando que o primeiro 

estágio era o das commodities, da economia agrária em que os produtos não tinham marca, 

saíam da terra e eram vendidos sem embalagens específicas. Com a revolução industrial 

passamos para o segundo estágio, da economia industrial, onde os produtos começaram a ser 

conhecidos por suas marcas e por sua funcionalidade. No terceiro estágio, o da economia dos 

serviços, a entrega dos produtos resultava numa agilidade de resultados que só seria superado 

pela economia da experiência em que, ao invés do produto, a entrega é um evento memorável.  
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Se compararmos à evolução dos centros culturais podemos ter um estágio inicial onde o local 

servia apenas para reter informação, como nas bibliotecas e exposições genéricas, passando 

mais tarde a ter exposições com informações específicas, depois com temas e artistas 

reconhecidos pelo público, e finalmente exposições em que a participação do observador se 

torna ativa, atuante, ou em que haja a interação com o artista, o que transformaria o evento 

numa experiência memorável.  

Pine (2004), coloca que, de certa forma, no estágio industrial os produtos se tornaram 

novamente commodities e que as pessoas já não se interessavam por eles e sim apenas pelo seu 

preço. Diz o autor que o antídoto à comoditização é a customização e, quando um produto é 

customizado, o que se passa a oferecer é um serviço, e dessa forma o que se tem é uma oferta 

sob demanda, de forma individual. Portanto, passamos do sistema industrial, de massa, para o 

de serviços, individual. Contudo, Pine alerta que nos últimos 20 anos também os serviços se 

tornaram commodities e passamos por uma nova fase econômica, em que usamos recursos 

estratégicos, como o design, para transformar novamente bens e serviços em algo que 

sensibilize o consumidor e que faça a diferença para ele, focando ainda mais na sua 

personalidade, na sua individualidade. Um exemplo de economia da experiência usado por ele 

é a Disney, seus parques temáticos e o modo como ela evoluiu dentro desse sistema, 

principalmente a partir dos anos 1990. Diz que os europeus, de modo geral, protestam sobre 

esse tipo de experiência, dizendo que os americanos criam essas relações artificiais e que eles, 

os europeus, adotam experiências mais autênticas, como com a natureza. O autor passa então 

a identificar experiências autênticas em vários campos, como uma viagem, um jantar com 

degustação de vinhos ou mesmo uma palestra TED, pois as experiências são individuais e 

ocorrem dentro de cada um de nós. São reações aos eventos que acontecem diante de nós, 

portanto, autênticas. Defende que os estímulos podem ser artificiais ou naturais, mas se 

transformam de qualquer modo numa experiência sempre autêntica pelas reações humanas. 

Pine (2004) afirma que a autenticidade está se tornando a nova sensibilidade dos consumidores, 

o novo critério de escolha que faz com que definam o que vão comprar, desenhando desse 

modo, uma nova base na economia. Na economia agrária havia uma disponibilidade de se 

colocar os produtos no mercado, já na economia industrial havia um controle sobre os custos, 

para oferecer os produtos à preços baixos massivamente, enquanto na economia de serviços 

havia a preocupação com a qualidade, em melhorar a oferta, e finalmente na economia da 

experiência existe a criação da autenticidade, para que as pessoas possam perceber (e sentir) as 

ofertas como autênticas.  
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Além de oferecer experiências rotineiramente, o Imperator oferece mais autenticidade nos 

eventos criados para comemorar o aniversário do bairro do Méier, no próprio aniversário do 

centro cultural e na comemoração das festividades juninas. A comemoração dos 5 anos do 

Imperator começou no dia 15 de junho de 2017, aproveitando o feriado prolongado que se 

iniciava numa quinta-feira. A instituição abriu as portas mais cedo para comemorar com as 

crianças num evento de contações de histórias no foyer, logo a seguir reuniu no terraço jovens 

e adultos para um aulão de Tai chi chuan e promoveu no início da tarde uma roda de choro. No 

meio da tarde veio a fanfarra para reunir a criançada e seus pais em torno de música alegre, 

brincadeiras animadas e distribuição de brindes. À noite o show foi para os jovens de todas as 

idades com show do grupo Biquini Cavadão, única atração paga, mas com preços acessíveis ao 

público da região. A percepção dos visitantes é de que a festa foi programada para eles, para 

atender a todas as faixas de público, o que foi confirmado com o gerente de comunicação Diogo 

Galindo.23  

Pine e Gilmore (2016), defendem um modo de pensar as experiências através de duas 

dimensões voltadas ao consumidor. A primeira está voltada à participação do consumidor que 

apresenta de um lado a participação passiva, em que clientes não afetam no desempenho do 

evento, pois são observadores ouvintes, e do outro lado a participação ativa, em que os clientes 

são parte fundamental no desempenho do evento que produz a experiência. Os autores alertam 

que, mesmo os clientes passivos têm sua importância, pois, pelo fato de estarem num evento, 

já contribuem com sua audiência. A segunda dimensão está voltada para a conexão ou relação 

ambiental que une os consumidores com o evento ou desempenho. De um lado está a absorção 

e do outro a imersão, que os autores exemplificam com clientes que podem absorver um evento 

de maneira mais distanciada e tranquila, enquanto outros ficam imersos, envolvidos com a ação 

que se desenrola mais próxima deles.  

O Imperator, exibe uma atração musical mensal, que acontece sempre às quartas-feiras, com o 

interprete de canções românticas e do tempo dos grandes cantores de rádio, Márcio Gomes, 

que apresenta uma participação ativa da plateia, pois dedica uma parte de seu show para cantar 

as músicas que são solicitadas pela audiência.  

Um outro exemplo do Imperator está relacionado ao preparo de um evento que acontece toda 

primeira quinta-feira do mês, Rio Novo Rock. O teatro é preparado para atender a demanda de 

um público jovem que quer participar dos shows dançando, e como as arquibancadas são 

retráteis, o espaço fica livre para a participação do público, mas pode-se ter uma conexão de 

                                                           
23 Em encontro com a autora no local, em 2 de agosto de 2017. 
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absorção para o público que assiste ao show do balcão do teatro, ao invés da imersão proposta 

pela proximidade do público com o palco e os músicos, sua vibração e jogos de cena. 

As experiências, assim como os bens e serviços, devem atender as necessidades dos clientes, 

precisam funcionar e ser eficientes. A orientação de Pine e Gilmore (2016) para que haja maior 

eficiência na realização das experiências é a de tematizar, criar temas que sustentem uma 

história com a intenção de cativar seus clientes. Enquanto o tema forma uma base, a experiência 

deve ser apresentada através de sugestões positivas a fim de harmonizar as impressões dos 

clientes sobre os eventos, e os autores apresentam como exemplo uma rede de café em 

Washington, onde a decoração do ambiente faz a ponte entre o café italiano e o modo de vida 

americano, apresentado no modo de servir o cliente.  

As experiências temáticas são desenvolvidas no Imperator desde sua inauguração e o dia das 

crianças comemorado em outubro é uma das mais concorridas. As crianças esperam as portas 

do centro cultural se abrirem junto com seus pais e são recepcionadas com uma pequena 

fanfarra e artistas circenses num cortejo do grupo Gigantes da Lira e do Flor de Manacá em 

pernas de pau. O dia inteiro é de programação voltado para a garotada e as atividades são 

gratuitas, gerando um grande público no local. Contação de histórias, maquiagem artística 

infantil, atividades de pintura da natureza e desenho com terra e pigmentos naturais, 

brincadeiras com animadores no teatro, shows de mágica no foyer, teatro de bonecos no 

Terraço, oficinas de arte e colagens na sala multiuso, fotocabine para toda a família levar uma 

imagem criativa do dia, que teve ainda distribuição de doces e de uma pequena coroa com a 

marca do centro cultural para manter o Imperator na cabeça e programar o retorno24. As 

impressões captadas pelos adultos refletem positivamente fazendo com que os pais tragam seus 

filhos para a programação infantil ou mesmo venham com a família para usufruir do Terraço e 

de outros espaços do centro cultural. 

As ações de uma marca devem se dirigir a algo específico, diferente dos concorrentes do 

segmento em que atua, para que o resultado seja percebido de forma eficiente, Pine e Gilmore 

(2016), indicam que as experiências devem ser renovadas de tempos em tempos para manter 

os clientes presos aos ciclos de inovação da marca. Também afirmam os autores que se envolva 

os sentidos para ampliar e estimular uma experiência temática, afirmando que quanto mais se 

sente uma experiência, mais emocionante e memorável ela pode ser. 

                                                           
24 Fotos e um filme registraram as ações do dia das crianças na página do FaceBook da instituição. A 
programação completa do dia das crianças pode ser vista em https://goo.gl/Ty9XnA. 

https://goo.gl/Ty9XnA
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4.4 Design emocional 

O conceito de experiência permeia o de design emocional em que a emoção é vista como um 

dos fatores decisivos na hora da compra de um produto ou serviço. O mercado de consumo 

oferece hoje produtos que se equivalem em tecnologia e o branding age no sentido de agregar 

valor a eles, atento aos fatores estéticos e simbólicos que vão além da funcionalidade. Diversos 

estudos têm sido desenvolvidos sobre a interação emocional entre usuários e produtos, que 

trata sobre a atratividade e prazer, o que cabe como base na pesquisa sobre os aspectos 

emocionais existentes entre a marca Imperator, os serviços que ela demanda e as memórias, 

experiências e vivências dos frequentadores do centro cultural.  

As emoções desempenham um papel essencial em nossas vidas, segundo Marco van Hout 

(2014), designer e pesquisador do MediaLab Amsterdã. O conceito de emoção para ele é relativo 

a um fenômeno afetivo particular e específico que ocorre no cérebro e efetua mudanças de 

comportamento, para facilitar uma resposta a um evento externo ou interno que tenha 

significância. Para Hout as emoções são cruciais para o design de produto, tanto para a aquisição 

quanto para o uso. O designer coloca que as emoções são difíceis de gerenciar, devido à sua 

natureza subjetiva, pois se as pessoas não se sentirem bem, elas não vão comprar e nem usar 

um produto ou serviço. 

A designer e pesquisadora Beatriz Russo e o diretor da Sociedade de Design & Emoção na 

Holanda Paul Hekkert (2008), dizem que a emoção é um sintoma e funciona como uma 

ferramenta de sobrevivência, onde os sentidos atuam como sensores. A emoção como reação 

às informações é enviada pelos sentidos e ajudam a mudar comportamentos.  Os autores 

adotaram teorias gerais sobre o amor no âmbito interpessoal para conceitualizar a experiência 

afetiva que acontece entre pessoas e produtos. Abordam o tema da experiência como um 

conjunto de interações que acontecem em três dimensões: em que os sentidos são gratificados, 

que definem como experiência estética; em que os significados apegados aos produtos são 

definidos como experiência de significado; e os sentimentos e emoções evocados como 

experiência emocional. 

Os autores afirmam que vários modelos de experiência foram desenvolvidos, mas que é difícil 

distinguir os níveis de experiência (emocional, estética e significado), pois vivenciamos tudo ao 

mesmo tempo, as experiências ocorrem simultaneamente de forma dinâmica e funcionam 

como containers de outras experiências menores e, lembranças de experiências que levam a 

outras experiências. 
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Sobre a experiência do amor, dizem que é algo inerente a todas as culturas e que o seu 

significado varia entre algo que oferece algum tipo de prazer, até uma forte emoção positiva. 

Fazem uma comparação entre as relações entre mãe e filhos ou entre irmãos e amigos e o modo 

como as pessoas expressam seus afetos por objetos, como por exemplo uma bicicleta e 

demonstram a emoção através de compartilhamento de expressões como “I love my bike”. 

 Através de análises comparativas entre teorias sobre amor interpessoal, como a que 

especialmente citam do psicólogo Robert Sternberg25, que fala sobre três componentes do amor 

(intimidade, paixão e comprometimento) e estórias reais sobre produtos amados, foi possível 

aos pesquisadores identificar semelhanças entre elas. As semelhanças apoiaram os conceitos da 

experiência do amor no âmbito do design e demonstraram que o amor através do uso de um 

produto era muito semelhante ao de parcerias como as de um casamento. Os resultados 

confirmaram que o amor não era uma metáfora e sim um sentimento real. 

Sobre a memória afetiva, Russo e Herkket (2008) relacionam objetos que atuam como uma 

referência de memórias, são objetos que servem como autenticadores de lembranças. 

Relacionam ainda o conceito com a ideia de extended self de Russel Belk (1988), que entende os 

indivíduos a partir do exame de seus objetos, posses, pessoas e lugares são incorporadas na 

identidade de uma pessoa contribuindo para a sua imagem. Com isso, os produtos ganham valor 

simbólico quando associados às memórias do passado. São vínculos que promovem associações 

significativas, segundo os autores, que envolvem memórias, histórias e valores construídos 

relacionados principalmente a objetos. Os produtos de memória afetiva são insubstituíveis e as 

pessoas demonstram seu apego pelo cuidado que dão a eles e o modo como limitam seu uso 

para sua preservação.  

No caso do Imperator, a memória afetiva se refere ao local em geral ou um específico citado nas 

entrevistas com frequentadores da época do cinema: a galeria, um lugar que ficou marcado 

pelas relações e associações feitas à ela. As pessoas contam histórias sobre os encontros na 

galeria e como o local era usado para dançar rock. O local era concorrido e passou a fazer parte 

das tardes dos finais de semana onde os casais iam para se divertir e mostrar suas habilidades 

coreográficas na dança da moda. Na entrada da galeria havia um lugar para lanches que também 

foi lembrado como o melhor de se ir após as sessões do cinema. A loja de doces e balas que 

ficava em frente ao cinema, já ao final da galeria, também foi citada com as marcas de bala da 

época: balas Boneco e as de caramelo com chocolate, Toffe, ambas da Bhering.  

                                                           
25 Sternberg apresenta suas teorias sobre o amor triangular e outras como amor como uma história em  
http://www.robertjsternberg.com/love/ 
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Já os frequentadores do Imperator casa de shows, guardavam como lembrança alguns cardápios 

produzidos especialmente para o bistrô que havia na época (anos 1990)26.  

Os frequentadores do centro cultural sentem prazer em estar nos diversos ambientes do local e 

tomam os espaços como seus, preservando e cuidando, principalmente das salas dos projetos 

abertos à comunidade como os de música e dança clássica no segundo piso e a sala usada para 

as de mestre-sala e porta-bandeira, no terraço. 

Outro meio de evocar a memória são os souvenirs, que Russo e Herkket (2008) relatam ser muito 

usados na cultura europeia como um recurso para lembrar de momentos especiais. No caso do 

centro cultural Imperator, não existe uma loja de souvenirs, mas existe um painel no térreo, 

próximo à entrada e ao elevador, em que se observa a marca em grande escala, vazada no centro 

para que os visitantes possam se colocar dentro da marca e tirar fotos, registrando sua passagem 

no local. O painel incentiva a postagem e o uso da hashtag #imperator, como o observado na 

figura 27.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Painel para foto com marca 
Imperator, 2014. Fonte: Imperator.art.br  

 

Os exemplos aqui citados, associados a um benefício emocional ou hedonístico, estão 

relacionados ao prazer, que segundo Jordan (2009), é um conceito relativo, já que decorre da 

interação de uma pessoa, ou seja, apresenta uma característica extrínseca aos serviços 

prestados. O autor conceitua o prazer em quatro tipos: o fisiológico, ligado ao conforto; o social, 

ligado a interação social e ao status; o psicológico, ligado a usabilidade, facilidade de uso de um 

                                                           
26 O designer Beto Lima produziu esses cardápios e ficou de enviar as imagens deles para ilustrar essas 
lembranças, mas infelizmente não enviou logo após nosso encontro no Imperator, em maio de 2016. Hoje 
não se consegue mais visualizar o acervo de peças produzidas pelo designer para o bistrô. Beto Lima ficou 
internado de junho a setembro daquele ano, quando veio a falecer. 
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produto e a redução de sensações desagradáveis durante seu uso; e o ideológico, ligado à 

cultura dos usuários. 

Donald Norman (2010), fala do significado que objetos podem trazer às nossas vidas e como são 

importantes para as boas experiências entre um produto e um indivíduo, o que se pode 

relacionar aos ambientes físicos. O autor identifica três níveis distintos de design emocional: o 

visceral, que ele descreve como sendo o mais superficial, que tem uma relação direta com a 

aparência do produto, portanto relacionado às nossas impressões – nossos primeiros 

julgamentos mais simplórios (bom, ruim, feio ou bonito); o design comportamental, que se 

refere ao prazer e afetividade no uso, o que mostra um nível mais profundo em relação ao 

primeiro descrito, pois remete às expectativas e experiências que vivemos diariamente; e 

finalmente, o reflexivo, que se refere a intelectualização do produto, com a imagem que 

formamos de modo consciente sobre um produto ou serviço. Norman aponta que nos dois 

primeiros níveis as emoções se apresentam de forma subconsciente e na reflexiva de modo mais 

consciente sobre as experiências vividas. O autor diz ainda que o design emocional deve 

envolver os três níveis, mas que o predomínio sobre um dos níveis vai depender do tipo de 

produto ou serviço. Afirma ainda que quando não entendemos como um produto ou serviço 

funciona geramos emoções negativas, mas quando entendemos a funcionalidade ou 

operacionalidade de um produto ou serviço, que agimos de modo reflexivo, gerando uma 

imagem positiva da experiência. 

Cada ponto de contato entre o cliente e a marca é uma oportunidade de se criar uma experiência 

memorável e positiva, acrescenta Wheeler (2010), sobre a experiência da marca. E com o 

Imperator não é diferente, seus frequentadores quando planejam ir ao centro cultural sabem 

que serão bem atendidos e que durante a sua permanência no espaço haverá um tratamento 

adequado em cada um dos ambientes e suas diferentes opções de lazer. Os registros da maioria 

das entrevistas27 mostraram que a experiência da marca tem resultados diferentes em relação 

ao público adulto, entre 25 e 40 anos, e o de idade superior aos 65 anos.  

Frequentadores jovens geralmente quando recebem um estímulo visual, na sua rede de 

relacionamento virtual para um show, principalmente de rock, propagam a mensagem e 

compram ingressos via internet ou compram na hora na bilheteria local. Os contatos que 

antecedem o show nas áreas de convivência, seja no foyer ou na cafeteria, ou mesmo em frente 

a porta de entrada do teatro são importantes norteadores da cultura da marca. O ambiente, a 

recepção, a bilheteria, o atendimento e a organização dos espaços devem comunicar ao 

                                                           
27 As entrevistas feitas com frequentadores, com faixas etárias entre 25 e 65 anos, estão no capítulo 5. 
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visitante ou ao frequentador um atendimento que se traduz em qualidade, por diferenciação ou 

comparação a outros locais de shows da cidade. Os serviços mais básicos são percebidos e 

analisados, como a limpeza dos locais, a estrutura física das arquibancadas e poltronas ou o 

espaço liberado como pista de dança entre arquibancadas. Após os shows, a organização na 

dispersão do local também é percebida. A lembrança final de todo o segmento irá influenciar na 

cultura da marca. 

 

Figura 28: Gráfico baseado em Wheeler (2012, p.29), sobre a experiência e lembrança da marca com 
frequentadores jovens. Fonte: A autora. 

 

O grupo de frequentadores de shows durante a tarde apresenta características bem distintas do 

anterior tanto no comportamento quanto na sua experiência. Mais velhos, visitantes ou 

frequentadores destes eventos apresentam maiores cuidados por parte da instituição. Os 

estímulos para os shows podem ser feitos através da programação mensal divulgada em 

pequenas brochuras, distribuídas no local ou pelas redes sociais ou ainda por convites feitos 

entre as frequentadoras, que divulgam espontaneamente entre seus amigos. Por telefone a 

reserva dos ingressos é feita e a compra se concretiza ao chegar no Centro cultural realizando a 

troca da reserva na bilheteria. A compra também se dá direto na bilheteria ou pela internet. 

Dependendo da atração, são feitas duas apresentações no mesmo dia, como no caso do cantor 

Márcio Gomes, que esgota sempre a primeira sessão às 16h, com a segunda às 19h. Os contatos 

antes dos shows também se dão nas mesmas áreas de convivência, no foyer e na cafeteria. Do 

mesmo modo são pontos que refletem a imagem da marca, que para a maioria deste grupo 

observado, se relaciona com o nome e não com a forma da marca. Percebem cada detalhe dos 

ambientes (foram capazes de mostrar uma sinalização que estava se descolando numa parede 

de um acesso na lateral da edificação) e estão bastante atentos ao atendimento do pessoal de 

apoio, dos seguranças, dos bilheteiros. Ao final dos shows, alguns frequentadores se dirigem às 

bilheterias e compram ingressos para a próxima atração do horário, geralmente na semana 
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seguinte. Alguns frequentadores esperam os artistas na lateral do teatro para tirar fotos e a 

dispersão também é feita em outro ritmo, mais lento, com ajuda de alguns funcionários da 

instituição para descerem as escadas ou usarem a rampa de acesso à galeria do Imperator. A 

lembrança de todo o evento irá fortalecer o nome, embora tenha sido uma experiência vivida 

sobre uma marca, para este público o vínculo com o passado do local gera uma resistência, para 

a maioria, ao reconhecimento da forma. 

 

 

Figura 29: Gráfico baseado em Wheeler (2012, p.29), sobre a experiência e lembrança da marca com 
usuários idosos. Fonte: A autora. 

 

Sobre a experiência da marca e sua lembrança, Wheeler (2012), diz que, mesmo as situações 

mais corriqueiras podem ser transformadas em experiências memoráveis, o que depende de os 

gestores da marca seduzirem seus clientes em experimentar contatos que se tornem uma 

conexão emocional. Quando uma experiência é qualificada como boa, ela gera um movimento 

positivo de propagação pelo próprio público frequentador do centro cultural, por outro lado, 

uma experiência ruim é uma oportunidade perdida que pode sabotar a percepção da marca, 

segundo o citado autor. 
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5   Análise da marca Imperator  

O presente capítulo começa por descrever os componentes gráficos da marca Imperator, depois 

analisa-a sob aspectos semióticos. Ao final traz os resultados obtidos pela aplicação de pesquisas 

semiestruturadas – feitas em pequenos grupos de discussão e individualmente –, de entrevistas 

com o designer que criou a marca, um designer do Méier, o gestor de comunicação e a gestora 

cultural do Imperator, e de um questionário sobre a percepção da representação visual da 

marca, aplicado dentro e fora do centro cultural. 

5.1 Identidade visual, seus componentes e aplicações 

Um nome ou ideia, quando representado visualmente, sempre sob determinada forma, diz-se 

que ele tem uma identidade visual (STRUNCK, 2012, p. 80). A identidade visual de uma marca 

tem por objetivo representar graficamente um produto, serviço ou instituição e, caracteriza-se 

por um conjunto de elementos gráficos que irão formalizar sua personalidade visual. Desses 

elementos fazem parte essencialmente: as formas, que caracterizam os símbolos; tipos gráficos, 

que geram os logotipos e assinaturas visuais, quando combinam os logotipos com o símbolo; e 

as cores que definem e comunicam a personalidade da marca. Com isso, podemos dizer que os 

elementos principais de uma identidade visual são o símbolo e o logotipo e os secundários, o 

alfabeto e a cor. Chamamos a esses elementos de institucionais e eles são organizados para sua 

aplicação por especificações de modo a constituir a identidade visual. Reunimos essas 

especificações de uso no Manual de Identidade Visual.  

 

 

Figura 30: Esquematização da assinatura completa da marca imperator. Fonte: Adaptação feita pela 
autora da assinatura completa do Manual de Identidade Visual.  
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Símbolo, segundo Strunck (2012), é um sinal gráfico, que com o uso, identifica um nome, 

produto, serviço ou ideia. Nem todas as marcas usam símbolos, que possuem um significado a 

partir de experiências e informações que temos sobre uma marca. 

Conforme Péon (2009), um símbolo deve ser rapidamente identificado, de fácil memorização e 

sem excesso de elementos para produzir uma associação clara entre a marca e o que ela 

representa. Deve também ter uma forma com boa reprodutibilidade técnica nos diferentes 

substratos em que ela será aplicada. 

 

 

 

 

Figura 31: Símbolo Imperator. Fonte: Manual de Identidade Visual. 

 

Logotipo, segundo Strunck (2012), é o modo particular de se grafar um nome, que pode ser 

representado por um tipo de letra especialmente criado ou de um alfabeto existente. Toda 

marca tem um logotipo e o autor afirma, todo logotipo sempre tem letras (STRUNCK, 2012, p. 

96). Esse tipo de assinatura só é usado em relatórios administrativos específicos. 

 

 

Figura 32: Logotipo Imperator. Fonte: Manual 
de Identidade Visual. 

 

Alfabeto ou tipografia institucional, segundo Strunck (2012), é o que usamos para escrever as 

informações numa identidade visual. Pode-se usar mais de uma tipografia num projeto mais 

complexo ou sofisticado desde que sejam especificadas suas aplicações (STRUNCK, 2012, p. 

109).  

Para Péon (2009), a tipografia deve ter expressividade, boa legibilidade e permitir bom 

reconhecimento por suas características tipográficas, pelas serifas28, curvas ou peso. 

                                                           
28 Serifas, são sinais de acabamento, traços e prolongamentos nas hastes das letras como os 
encontrados na tipografia Times New Roman. 
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A tipografia usada para grafar os nomes Imperator e Centro Cultural João Nogueira, que fazem 

parte do logotipo, é a Clan Narwow, uma letra bastonada (sem serifas), de boa legibilidade e 

com peso contrastante em suas variantes: Clan Narrow Ultra para grafar IMPERATOR e Clan 

Narrow Book para grafar CENTRO CULTURAL JOÃO NOGUEIRA. Todo o conjunto faz uso de caixa 

alta (maiúsculas) e o tipo gráfico apresenta espessura regular nos dois estilos utilizados. 

 

 

Figura 33: Tipografia institucional usada para a logotipia do Imperator. Fonte: Manual de Identidade 
Visual. 

 

A cor institucional é usada, segundo Strunck (2012), para dar maior reconhecimento visual à 

uma marca e fazem parte da sua personalidade, podendo ser reconhecida antes mesmo que se 

possa ler seu símbolo ou logotipo (STRUNCK, 2012, p. 106). Quanto a cor, Péon (2009), diz que 

deve ser usada para expressar ou intensificar a informação visual de uma marca. 

São seis cores, além do preto, consideradas como cores institucionais da marca Imperator. As 

cores foram escolhidas para dar significado aos vários ambientes que o Imperator oferece aos 

visitantes.  

   

Figura 34: Referências das cores institucionais: na escala Europa e Pantone. Fonte: Manual de Identidade 
Visual.  
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Assinatura visual, segundo Strunck (2012), é como é chamada a combinação do símbolo com o 

logotipo. Pode ter apenas uma forma ou várias possibilidades de combinação, que ora privilegia 

o logotipo e ora, o símbolo (STRUNCK, 2012, p. 103). 

 

 

Figura 35: Assinaturas possíveis da marca. Fonte: Manual de Identidade Visual.  

 

O Manual de Identidade Visual é um instrumento que serve de orientação para a aplicação da 

marca, preservando as suas características básicas quando de suas reproduções e evitando que 

a marca se deforme ou perca sua personalidade. O Manual de Identidade Visual da marca 

Imperator, produzido pelo designer Luciano Mello, recomenda o uso de fundos claros e escuros 

para a aplicação da marca colorida, mas reforça o uso de uma caixa em branco, com a área de 

proteção incluída (ou área de não-interferência),29 para que não se perca a leitura do conjunto 

quando em fundos de cor próximas às usadas no símbolo ou em fundos irregulares.  

 

 

 

 

  

 

Figura 36: Símbolo colorido sobre fundo branco e 
preto. Fonte: Manual de Identidade Visual. 

 

                                                           
29 Área de proteção ou área de não-interferência é um recurso usado para garantir uma distância 
mínima entre a marca e qualquer outro elemento que possa interferir na sua visualização. 
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Figura 37: Assinatura completa da marca: símbolo 
e logotipo sobre fundos recomendados.  
Fonte: Manual de Identidade Visual. 
 

 

O Manual de Identidade recomenda o uso da assinatura vertical em cores sobre fundo escuro, 

assim como sua versão em branco (versão monocromática) sobre fundo escuro, mas ela perde 

força e expressão de leitura. Os traços muito finos perdem definição quando aplicados por 

exemplo na fachada.  

 

Figura 38: Assinatura 
vertical com símbolo em cor 
e logotipo em branco no 
fundo preto e versão toda 
em branco sobre fundo 
preto. Fonte: Manual de 
Identidade Visual.  

 

 

Desde a sua inauguração, em 2012, a fachada apresenta uma semelhança com o painel de 

letreiros do cinema, com o logotipo no topo, e, no centro de um moderno painel digital, que 

ainda está em funcionamento e onde projetam os destaques da programação do centro cultural. 

Na lateral esquerda ficava a aplicação do brasão da cidade, ao lado da logotipia da Prefeitura do 

Rio de Janeiro. E, na lateral direita, as indicações de cada serviço oferecido.  
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Figura 39: Fachada do centro cultural em 2012. A marca completa sendo projetada. Fonte: Imperator. 
art.br 

 

No início de 2017, a organização da fachada mudou, embora o logotipo tenha permanecido 

centralizado e no mesmo lugar do nome Imperator, desde os tempos do cinema. Na lateral 

direita foi aplicado o símbolo em sua versão branco sobre fundo preto, com perda de leitura e 

expressão por causa dos traços finos que complementam o quadrado central.  

 

Figura 40: Fachada com alteração de 2017 e aplicação de símbolo com perda de leitura. Fonte: Vera 
Zunino.  

 

 

Figura 41: Fachada da década de 1980. Fonte: O Globo, arquivo digital.  

 

Comparando as fachadas, percebemos que na atual, ao grafar o nome Imperator, com peso e 

destaque maior do que o nome Centro Cultural João Nogueira na linha inferior da logotipia, foi 

dado um destaque ao nome, reforçando sua distinção e dando reconhecimento como 
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protagonista de um passado cultural. A tipografia bastonada da logotipia atual traz, na sua 

forma, uma semelhança visual com a do antigo cinema. 

 

As aplicações da marca recomendadas pelo Manual de Identidade e usadas em papelaria são 

feitas usando a assinatura completa horizontal, como nos cartões comerciais e na brochura de 

programação do centro cultural. O símbolo, quando aplicado parcialmente ou integralmente em 

objetos tridimensionais, como uma caneca, tem boa percepção pelo jogo de cores e a 

combinação de linhas retas e inclinadas. A ideia era estampar objetos com a marca, pequenas 

lembranças, que pudessem ser vendidas numa livraria da galeria do Imperator e foram, por isso, 

projetados e apresentados no manual, pois a instituição por ser pública não pode fazer a venda 

direta de objetos com sua marca. O recurso gráfico de parte da simbologia é usado internamente 

em apresentações e relatórios.  

 

 

 

Figura 42: Exemplo de aplicação da marca em 
papelaria básica, como cartão. Fonte: Manual de 
Identidade Visual.  

 

 

         

 

Figura 43: Exemplos para possível aplicação em 
outros suportes, caneca e bottom, com o símbolo 
representado parcialmente. Fonte: Manual de 
Identidade Visual.  

 

5.2 Aspectos semióticos e caracterização simbólica 

“Para que serve a semiótica no design?”, questiona Niemeyer (2007), que responde sobre sua 

importância em relação às questões de comunicação e de significação. A linguagem é a base de 

toda forma de comunicação e a semiótica, ou teoria geral dos signos, “possibilita a descrição e 

análise da dimensão representativa de objetos, processos ou fenômenos em várias áreas do 
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conhecimento humano” (NIEMEYER, 2007, p.25). Segundo Pierce, um dos mais importantes 

teóricos da semiótica, a palavra deriva do grego semeion, que significa signo. E signo significa 

aquilo que, sob certo aspecto, representa algo para alguém (COELHO NETTO, 1999, p.56). 

Segundo Santaella (2002), semiótica é a ciência que investiga todas as possibilidades de 

linguagens que têm por objetivo a produção de significado e sentido, e para o design, o signo é 

algo que faz parte do processo da representação, como suporte das significações. Num produto 

de design as questões sígnicas, devem ser consideradas segundo o contexto cultural. Aspectos 

como tradição, costumes, valores, entre outros devem ser conhecidos pelo designer para que 

possa desenvolver adequadamente um produto (NIEMEYER, 2007, p.57). Designers trabalham 

com representação, com a percepção das pessoas dentro de dimensões semânticas, agregando 

referências expressivas sobre as qualidades de produtos e imagens. 

Empiricamente se diz que a primeira impressão é a que fica e nem sempre isso resulta em uma 

verdade, mas, no caso das imagens e das marcas, a primeira impressão provoca reações 

resultantes das características qualitativas que as formas, cores, texturas, volumes e outros 

aspectos percebidos visualmente nos causam de imediato. Santaella e Nöth (2010) esclarecem 

que impressões são sempre vagas e dificilmente podem ser analisadas isoladamente, pois são 

percebidas ao mesmo tempo. Acrescentam que as qualidades e seus efeitos sensoriais não se 

reduzem às primeiras impressões e que somos afetados por efeitos advindos das cores e formas. 

Assim, colocam que as qualidades nos levam a associações por semelhança, tanto nas cores, 

quanto nas formas, e que os efeitos sugestivos a partir das qualidades se estendem também a 

comparações abstratas como delicadeza, harmonia e outras qualidades não visíveis nas cores e 

formas. Com isso os autores apresentam as possibilidades de leituras de marcas partindo das 

referências dos signos com os objetos que os ícones apresentam, do que indicam através dos 

índices e do que representam nos símbolos (NÖTH; SANTAELLA, 2010).  

Nos estudos semióticos de uma marca, o objetivo é captar e comunicar um conjunto de atributos 

que possam expressar as qualidades desejadas para que sejam percebidas e validadas por seus 

clientes. 

A marca Imperator, como dito anteriormente, remete à simplicidade do seu espaço 

arquitetônico, através de um elemento geométrico: o quadrado, que por sua vez representa 

simbolicamente o centro cultural. Os demais elementos quadrados coloridos também sugerem 

a diversidade de expressões da arte encontradas nele. As cores fazem uma relação com as 

atividades, indicam e representam parte do objeto dinâmico.  
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Enquanto Nöth e Santaella (2010) colocam que a primeira impressão sobre uma imagem ou 

marca é resultante dos efeitos sensoriais, e por associações por similaridade visual, tanto nas 

formas quanto nas cores, Fernandes (2008), diz que a experiência sinestésica é muito 

importante no exercício de atribuir significados e dar sentido às coisas através da cor. Com isso, 

pode-se justificar a atribuição de sentido dado pelo designer da marca, Luciano Mello, aos 

quadrados coloridos: ao vermelho atribuiu a força da expressão teatral; ao verde a juventude 

ou a harmonia da música; ao roxo o mistério e emoção do cinema; o estímulo, vivacidade e 

criatividade atribuiu à cor laranja associada às exposições; ao quadrado azul, concentração, 

afeto, representando a convivência; e à cor lilás a alquimia e a magia da gastronomia.  

  
Figura 44: Marca Imperator: Símbolo e componentes relacionais com suas cores. 
Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Imperator 
 

A percepção que temos das marcas pode variar entre atração, indiferença ou repulsa que resulta 

da forma, volume, cor, textura, distribuição dos elementos que o design apresenta (NÖTH; 

SANTAELLA, 2010). A marca do Imperator aparenta luminosidade no quadrado central branco, 

realçado pelas cores rebatidas nas laterais e pelo contraste do fio preto que delimita a forma. O 

quadrado representa rigidez, organização, ligado à racionalidade e à ordem. Segundo Chevalier 

e Gheerbrant (1982), em seu Dicionário de Símbolos, o quadrado é uma das figuras geométricas 

mais empregadas na linguagem dos símbolos. É o símbolo da terra em oposição ao céu e 

também representa a estagnação ou estabilização na perfeição. As linhas retas da tipografia 

transmitem a mesma impressão de solidez do quadrado, resultando numa leitura equilibrada, 

de boa organização e percepção, segundo a interpretação da autora desse trabalho. 

Niemeyer (2007), faz referência à identidade de um produto por meio da informação. Quanto 

mais informações o produto consegue passar, mais forte será sua identidade. E diz que as 

dimensões do produto são fatores do mesmo modo determinantes para a compreensão do seu 

todo. A dimensão sintática está ligada à estrutura do produto e seu funcionamento, o que se 
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comparada à marca, pode ser representado por sua composição formal e seus aspectos de 

simplicidade e complexidade, simetria e equilíbrio, dinamismo e ritmo.  “O ritmo requer a 

repetição de um detalhe visual na forma” (NIEMEYER, 2007, p.50) e, em sua representação 

visual, a marca apresenta a repetição dos quadrados, o que impregna ritmo e ao mesmo tempo 

equilíbrio e simetria formal, auxiliado pelo emprego da cor. “A cor afeta também a impressão 

visual de tamanho e dinamismo da forma” (NIEMEYER, 2007, p.51) e a marca com suas cores 

reforça a dinâmica das repetições. 

A dimensão pragmática é vista pelo viés sociológico, de quem usa o produto, e está ligada à 

aplicação prática, social e estética e, desse modo, deve estabelecer uma relação entre o objeto 

e o usuário. No caso dessa marca, a dimensão pragmática pode não ser definida por uma função 

prática específica, mas por uma evocação provocada pelo ambiente, como um show ou peça de 

teatro.  

As qualidades expressivas e representacionais são aspectos da dimensão semântica de um 

produto que agrega aspectos de referência às dimensões anteriores. Embora Niemeyer (2007), 

faça referência ao aspecto semântico como tratando das possibilidades de descrição de um 

objeto dinâmico, o que se pode transpor para a marca Imperator é a forma como sua identidade 

pode ser representada e reconhecida. As assinaturas nem sempre têm uma boa percepção em 

algum dos fundos aplicados, mas o peso do nome Imperator em caixa alta, faz um destaque e 

permite caracterizar a percepção do nome como objeto principal. 

As referências icônicas, indiciais e simbólicas são indicações de como elementos presentes num 

objeto dinâmico podem propor interpretações, segundo Niemeyer (2007), desse modo 

podemos relacionar a marca com cada uma das categorias para uma análise semiótica. 

Na categoria icônica, o aspecto de semelhança da forma é a base para imagens, estruturas, 

organizações ou metáforas observadas num objeto e a marca Imperator tem um elemento de 

sua forma, o quadrado, que guarda semelhança com a arquitetura do prédio do centro cultural. 

Não há, entretanto, semelhança cromática e sim uma associação de cores em relação aos vários 

ambientes do local. Na categoria ou referência indicial, está presente de modo sutil uma 

determinação de causalidade. A forma percebida pelas pontas dos quadrados coloridos sugerem 

movimento. As referências simbólicas são estabelecidas e difundidas culturalmente, e, desse 

modo, passam a ser reconhecidas; no caso das marcas a difusão é feita através de meios de 

comunicação diversos. A marca é um conjunto de elementos gráficos tais como os nomes e 

formas, que correspondem a signos representativos de produtos, serviços ou instituições. A 

marca Imperator tem grafados os nomes em tipografia bastonada, o que remete a sua forma 
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simbólica pelos traços retos. As cores também são elementos simbólicos que impregnam de 

sentido o conjunto da marca pela variedade usada e o modo como foram relacionadas aos 

ambientes do local.  

Atualmente, o uso da marca extrapola os meios tradicionais de comunicação e o meio digital faz 

com que sua difusão vá se tornado cada vez mais concreta para os frequentadores, e para 

futuros visitantes do centro cultural.  

5.3 A marca sob a percepção sensorial  

A percepção envolve os sentidos e usamos em larga escala a visão para entendermos o mundo 

que nos cerca. Batey (2010), diz que enxergamos com o cérebro. Usamos cerca de 35% da força 

do cérebro no processo visual; um processo ativo na construção e interpretação das cores, 

movimentos, na forma e em tudo o mais que vemos. É um processo individual e subjetivo, em 

que nossa realidade pessoal se torna a realidade que experimentamos ou do que queremos ver. 

Selecionamos, descartamos e montamos as informações visuais. A atual marca foi observada 

numa breve comparação aos conceitos de percepção sensorial colocados principalmente por 

Batey (2010) e Costa (2011). 

A cor é um importante aliado do sistema sensorial visual e a sua percepção se caracteriza 

também pela subjetividade, imprecisão e por nossas influências culturais. A cor é um elemento 

básico e fundamental de uma marca. Batey a define como a linguagem silenciosa do marketing, 

mas, na verdade, cor é a percepção que temos de uma frequência, de uma luz. O autor diz que 

nossas reações às cores são comportamentos aprendidos, mas também respostas psicológicas 

combinadas a fatores sociais, culturais e fisiológicos. 

As cores que representam atualmente o centro cultural Imperator traduzem no seu conjunto a 

intenção de evocar a alegria, o povo e a diversidade de opções artísticas apresentadas no local. 

Esta foi uma solicitação de Aniela Jordan, gestora cultural da empresa Produzir, que administra 

o centro cultural, ao designer e criador da marca Luciano Mello, para evocar o que é popular. 

O sentido que apresenta acesso mais direto ao cérebro é o olfato. Batey (2010), esclarece que é 

o mais primitivo dos sentidos e a única parte do sistema sensorial que tem uma ligação 

neurológica direta ao sistema límbico do cérebro, guardando e intermediando as memórias e 

emoções. Portanto, os aromas disparam a memória emocional que fica em nosso inconsciente.  

O ambiente do centro cultural mantém um perfume de limpeza, potencializado pelo uso das 

cores claras de sua arquitetura interior, que se mistura a outras essências e cheiros, como o da 

pipoca no piso em que se localizam as três salas de cinema. O cheiro de bolo e café domina o 
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andar térreo na cafeteria instalada ao lado do teatro. Um convite para uma pausa e para 

registrar momentos que antecedem ou sucedem os espetáculos ou um local de encontros 

marcado pela essência do café. 

O tato é o primeiro sentido desenvolvido no homem quando em formação e, segundo Batey 

(2010), o maior órgão do nosso corpo é a pele, responsável pelo tato. O tato, segundo o autor, 

pode indicar ou criar uma proximidade emocional, pode ser o portador de uma sensação boa. 

Atualmente estamos acostumados ao toque sensível das telas de vários aparelhos como 

celulares, caixas eletrônicos, computadores e até mesmo telas de exposições interativas. O 

centro cultural apresenta no térreo uma exposição permanente sobre João Nogueira através de 

painéis interativos. Os toques nos levam às imagens sobre a vida do sambista e suas músicas. 

5.4 A marca sob o ponto de vista da memória 

A experiência e a vivência dos frequentadores do Imperator em seus diferentes tempos30 é 

acessada pela memória, traduzidas em significados simbólicos e transformadas em valores 

afetivos. A memória dos frequentadores de mais idade do atual Imperator foi pesquisada31, 

visando a conhecer um pouco mais das lembranças do lugar em suas fases anteriores. Foram 

feitas entrevistas semiestruturadas conforme indicado por Manzini (sem data), durante três 

dias, em semanas sequenciais, antes ou depois de shows realizados à tarde.   

Segundo Manzini (sem data), a entrevista semiestruturada é mais espontânea e o entrevistador 

tem a liberdade de fazer complementações ao seu roteiro guia. O foco está no assunto, sua 

principal investigação, mas que se pode diante de uma resposta elaborar uma questão que 

venha a elucidar ou complementar algum ponto da pesquisa. Afirma que a entrevista por seu 

formato, pode trazer respostas e informações de forma mais livre, fora de padrões 

condicionantes.  

A maioria dos entrevistados foi de senhoras com mais de 65 anos, para que pudessem relacionar 

os dois tempos passados do Imperator, cinema e casa de shows, com o atual, centro cultural. As 

lembranças são fragmentadas, mas quase sempre falam o mesmo sobre o cine Imperator.  

O primeiro tempo da marca: Cine Imperator 

Eu lembro do tempo do cinema, que eu vinha com as colegas de escola, a gente 

passeava um pouco por aqui. Eu estudava em Bento Ribeiro e vinha com elas ao 

                                                           
30 Os tempos do cinema, da casa de espetáculos e o tempo atual, do centro cultural. 
31 Pesquisa feita pela autora nos meses de agosto e setembro de 2017. 
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cinema, a galeria aqui não era assim, era mais simples. Na época da minha 

adolescência tinha filmes com Roberto Carlos, mas lembro daquelas histórias 

bonitas de romances com Gregory Peck. Vi muitos filmes bonitos, Dançando na 

Chuva, mas hoje o cinema é diferente, tem muita violência. (L.V., moradora do 

Méier) 

O cinema era muito grande, uma imensidão de tela, tinha essa galeria aqui que 

era muito famosa, era a galeria dos cafajestes do subúrbio, da juventude 

transviada da época. Não lembro dos filmes. Depois virou uma casa de 

espetáculos que também quebrou, mas eu vinha muito mesmo quando era 

criança ao cinema. (E.E., morador da Piedade) 

Eu vinha muito com meu namorado no cinema e tinha uns shows de rock aqui 

na entrada, e lembro que era o maior cinema que tinha aqui no Rio e que ali na 

frente tinha uma confeitaria com salgados maravilhosos. Lembro dos filmes da 

época, vi muita coisa, A noviça rebelde, O poderoso chefão. Lembro que a 

gente dançava aqui na frente, mas não lembro se tinha uma banda ou o que 

era, mas lembro que a gente dançava. (F.L., ex-moradora do Méier) 

 

  

 

 

 

 

Figura 45. Cinema Imperator, 1985. Fonte: Luis 
Bittencourt. Arquivo O GLOBO.  

 

A maioria dos entrevistados lembra da fachada do cinema, do letreiro indicando o nome dos 

filmes que vieram assistir e do nome Imperator em destaque. Conforme Costa (2011), a imagem 

da marca está profundamente delineada no imaginário social, nas emoções e valores 

promovidos pelas coisas reais do mundo físico com o encontro do mundo mental, para as 

dimensões psicológicas do que percebemos e sentimos. 

O segundo tempo da marca: casa de shows Imperator 
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O Imperator virou uma casa de shows e vim aqui ver grandes artistas como o 

Emílio Santiago e o Roupa Nova. Era uma casa de shows que, para a redondeza 

era bonita, luxuosa, e tinha também, numa época em que as minhas filhas 

frequentavam, uns bailes no Imperator. (L.S., moradora do Lins) 

Na época da casa de shows já foi diferente, foi uma maravilha, eu morava do 

outro lado do Méier. O que faltava aqui era uma casa de shows porque 

realmente nem todos tinham condições de ir para a zona sul. Então eu conheci 

pessoas que trabalharam no Imperator, como o Pêpe, que foi diretor de palco e 

eu vinha a todos os shows. Era ótimo porque eu morava pertinho, os shows 

eram de alto nível e os amigos se reuniam depois. Eu vi um show do Tim Maia 

aqui, e lembro que fiquei bem na frente. (C.R., moradora do Méier) 

 

 

 

 

 

Figura 46: Imperator, casa de shows, 1991. Fonte: 
Diário do Rio. 

 

A percepção desse tempo – década de 1990 –, se dá pela valorização do local, que trouxe 

novamente importância cultural ao bairro. As atrações musicais eram variadas entre cantores 

internacionais, como Shirley MacLaine e Bob Dylan, e grandes nomes da música popular 

brasileira, como Tom Jobim, Marisa Monte, Alcione e Tim Maia. Rita Lee, Lulu Santos e vários 

grupos do rock pop nacional também passaram pelo seu palco. A seleção musical deslocava o 

público da zona sul para a zona norte.  

Costa (2011), afirma que a marca é um fenômeno sensorial que se transforma em estereótipo 

mental diante de nossas vivências e que essa metamorfose ocorre trazendo concretude e 

significado ao que é abstrato. 

Intervalo ou tempo de espera: 

Depois que fechou nós ficamos na preocupação de que a igreja evangélica fosse 

comprar o lugar. Quando anunciaram que ia ser o Imperator de volta foi uma 

alegria geral. (L.S., moradora do Lins) 
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Nós ficamos muito tristes quando o Imperator realmente fechou e aí virou uma 

feirinha de artesanato só na galeria. Ficamos com a ameaça de virar uma igreja 

evangélica. (L.V., moradora do Méier) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Imperator, Feira shop, 2010. 
Fonte: Marcia Foletto EXTRA.  

 

O Imperator ficou abandonado durante muitos anos e perdeu sua aura de local de cultura e 

diversão. A promessa de um centro cultural era aguardada e cobrada pelos moradores do Méier. 

O terceiro tempo da marca: Centro Cultural João Nogueira  

Agora o Méier estava precisando de um lugar como este, não tinha um lugar 

assim, onde você pode vir encontrar com uma amiga, tomar um café, bater um 

papo, assistindo um show ou não, você sempre fica bem aqui. Um centro cultural 

que estava fazendo falta, de vez em quando eu venho pra ver uma exposição. 

(L.V., moradora do Méier) 

Agora sim houve uma boa recuperação do espaço com boa programação, como 

o horário das 16h que trouxe viabilidade para muitas pessoas. Aqui existem 

muitas possibilidades de se frequentar o espaço, porque tem cinema, teatro, 

música, dança. Gosto de frequentar a cafeteria, do convívio com as pessoas que 

frequentam e com as pessoas que trabalham aqui. O pessoal da bilheteria tem 

carinho, os agentes, os seguranças. Me sinto bem, me sinto acolhida. (R. R., 

moradora do Méier) 
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Figura 48: Entrada do Imperator, 
2017. Fonte: Imperator. art.br.  

 

As marcas são projetadas para identificar produtos, dizem Damazio, Lima e Meyer (2008), mas 

acabam marcando as pessoas pelas emoções e sentimentos que evocam. É o que a marca do 

Imperator como centro cultural quer imprimir em seus usuários, emoções positivas com as 

diversas ofertas de eventos e atividades, além de incentivar o público local e das regiões 

próximas a frequentar o espaço, ampliando sua identidade. “Criar, construir ou administrar 

marcas é um aspecto do que chamamos a gestão dos intangíveis” (Costa, 2011, p.160). É uma 

ação que vai além da materialidade de um produto ou serviço, pois faz parte da imagem da 

marca. 

O quarto tempo da marca: construindo o futuro  

Rio Novo Rock, evento realizado uma vez por mês, sempre na primeira quinta-feira às 20h, no 

teatro, é a criação de uma marca associada ao Imperator e tem uma relação afetiva pelos apelos 

sensitivos e pelo público frequentador, que já participou dos shows de rock apresentados no 

local durante os anos 1990. O evento é um incentivo a novas bandas de rock, foi criado por Paulo 

Lopez32, com o nome de Imperator Novo Rock, como meio de formar novas plateias para o 

futuro do Imperator e, tem reunido um público cada vez mais cativo, segundo o gerente de 

comunicação Diogo Galindo. Stereophant, banda que já havia se apresentado anteriormente no 

Imperator, lançou um novo álbum dia 7 de setembro, Mar de Espelhos, e seu show foi seguido 

por outro conjunto estreante: Amsterdan. Durante o show houve uma série de projeções no 

palco, criadas especialmente por VJs para a data, nos intervalos se apresentaram DJs, e do lado 

de fora do teatro, no foyer, uma feira de produtos de rock, como camisetas, discos de vinil, CDs 

de bandas novas, entre outros objetos, estavam à disposição do público, o que motivava os 

                                                           
32Paulo Lopez é gestor administrativo da instituição, com experiência em produção de rádio e bandas de 
rock. 
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frequentadores a circular pelo espaço em busca de objetos que marcassem a sua presença no 

local. 

A experiência da marca aparece nas características especiais do evento onde a plateia fica 

próxima do palco e sem as poltronas para poder dançar; o público é em sua maioria de rapazes, 

muito deles maiores de 40 anos, frequentadores dos grupos de rock que se apresentaram nos 

anos de 1990. Nas entrevistas fica claro que o público retorna e participa de ações solidárias 

instituídas pelo centro cultural. 

Eu adoro esses festivais de músicas novas e me interesso sempre em saber 

quais são as bandas que vêm tocar aqui. O imperator tem essa coisa de 

agregar o show com alguma ação como a de hoje, que eu trouxe um quilo de 

açúcar e ganhei meia entrada. Eu venho sempre e não vou dizer a minha 

idade. (R., morador do Méier) 

Eu estou vindo pela primeira vez depois de muito tempo e gostaria de voltar, 

mas vim hoje com meus amigos porque estou sem carro e moro na zona sul. 

Tudo aqui está ótimo, tudo novo, com um palco ótimo, ar condicionado 

legal... já tinha vindo há muito tempo atrás ver um show nos anos 90, mas 

não lembro bem se foi o Biquini Cavadão... (B.P., morador do Humaitá) 

Aqui é um lugar que eu gosto, já vim ver outras bandas e gostei muito da 

Medula e não lembro dos nomes de outras que vi, acho que era Canto Cego 

e outra Pousada...eu sou da Tijuca e em julho, no dia mundial do rock foi irado 

e com certeza que fica na lembrança o Imperator e o novo rock. O fato de ser 

a primeira quinta-feira do mês também facilita a lembrança. E também não 

fica superlotado, dá pra comprar o ingresso na hora, mas já comprei pela 

internet. (V.M., morador da Tijuca) 

 

 

 

 

 

Figura 49: Plateia do Rio Novo Rock. Fonte: 
Facebook Rio Novo Rock. 
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As pessoas não compram a marca, mas a imagem em que cada um se vê refletido nela e na 

experiência emocional, afetiva que se estabelece entre o ambiente e seu poder indutivo, 

estimulante a uma vivência.  

5.5 A marca sob o ponto de vista da percepção do público 

Uma pesquisa pode ser definida como um procedimento de ordem sistemática que tem por fim 

chegar a respostas de um determinado problema proposto a ser investigado, segundo Gil (1991). 

Diante das suas variáveis e do objeto aqui estudado, as pesquisas qualitativas se colocam como 

ferramentas com o propósito de apresentar caminhos a serem investigados com possibilidade 

de maior profundidade. Dentre as técnicas de pesquisa qualitativas foram consideradas para o 

estudo do tema alguns métodos como: minigrupo focal e entrevistas semiestruturadas. 

Grupo focal é uma técnica de investigação qualitativa que analisa o resultado da interação de 

grupos reunidos para discutir um tópico colocado pelo pesquisador, segundo Gondim (2003). A 

autora complementa a conceituação dizendo que o processo é utilizado para reconhecer as 

percepções de um grupo e se “coloca numa posição intermediária entre a observação 

participante e as entrevistas em profundidade” (GONDIM, 2003, p.151) 

Krueger (2009), especialista em métodos de pesquisas e avaliação, apresenta uma série de 

cuidados na preparação de um grupo focal para uma pesquisa qualitativa. Comenta que 

pequenos grupos focais ou minigrupos focais de quatro a seis participantes estão se tornando 

mais populares, porque são mais fáceis de se fazer o recrutamento e também porque a aplicação 

é mais confortável para o grupo, no sentido de sua participação, pois, em grupos maiores, nem 

sempre há a possibilidade de todos serem ouvidos. A desvantagem que apresenta é que existe 

um limite no alcance das experiências com um grupo pequeno, mas, por outro lado, mostra que 

grupos pequenos podem ser bastante produtivos quando os integrantes têm uma boa vivência 

sobre o tema pesquisado. 

A autora considera que o tamanho ideal do grupo deve estar relacionado ao interesse e 

experiência das pessoas e indicam fatores que devem ser levados em conta quando for preciso 

recrutar um grupo focal, como o propósito do estudo: se é entender um comportamento, indica 

que se convide poucas pessoas, mas se a proposta é testar um material ou teste piloto de um 

produto, que se recrute mais pessoas. Afirma que, quanto maior a complexidade do tema, 

menos pessoas devem ser convidadas, da mesma forma que, quanto mais passional for o tema, 

menos pessoas devem participar.  
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No caso dos grupos pesquisados no Imperator, foram usados dois grupos com quatro 

participantes para que se pudesse ter uma visão entre o público bem jovem (entre 17 e 20 anos) 

e um público bem maduro (entre 50 e 70 anos) sobre a marca, sua imagem e relações simbólicas. 

Para Krueger (2009), o número de perguntas também importa, afirmam que quanto mais 

questões, menos pessoas devem participar. O tempo e a questão de todos terem a 

oportunidade de opinar sobre o tema se colocam como fatores a se ponderar num minigrupo 

focal. A autora adverte que, ao recrutar, deve-se falar sobre o objetivo e importância do estudo 

e o papel do recrutado para o estudo. Importante também deixar claro o local, horário e data 

do encontro e recomendam que se entre em contato um dia antes do evento para lembrar e 

confirmar a presença do convidado. 

No caso pesquisado, os grupos foram inicialmente selecionados com a ajuda de um assessor do 

administrador do centro cultural e de um monitor da área de educação da instituição, indicando 

pessoas que reconheciam como frequentadores. As questões envolviam uma introdução ao 

tema, ao objetivo de reconhecimento e construção de imagem, o que gerou cerca de dez 

perguntas sobre a marca, envolvendo os participantes num tempo estimado em cerca de trinta 

minutos.  

Krueger (2009) segue com orientações sobre incentivos à participação em grupos focais, 

voltados para pesquisas de produtos e serviços, e sugere uma série de pequenas bonificações 

ligadas às empresas pesquisadas, que podem ser desde uma pequena quantia em dinheiro para 

que seus funcionários participem, assim como, bonificações que agradem a um grupo mais 

específico, como um lanche para um grupo de universitários. Para a aplicação da técnica no 

Imperator foi oferecido aos grupos um lanche. 

Krueger (2009), fala do papel do moderador, da sua importância na condução da pesquisa, que 

deve ser claro na sua comunicação, além de estar sempre aberto a ouvir os depoimentos, deixar 

as pessoas confortáveis e seguras em dividir com o moderador o que pensam e, se colocar de 

modo neutro para não alterar o sentido da discussão, influenciando os participantes com suas 

colocações. Aponta também para a preparação dos moderadores e que sua atuação deve ser 

ágil e atenta ao processo da discussão, colocando os participantes no centro da questão, 

motivando a participação. 

As perguntas iniciais foram de ordem preparatórias para as que eram objetivas ao tema: a marca 

e sua percepção pelos usuários do centro cultural. 

Para preservar a identidade dos participantes foram colocadas iniciais que fogem à realidade de 

seus verdadeiros nomes. 

Grupo 1: senhoras entre 58 e 71 anos 
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1. R, 64 anos, professora do Município aposentada, moradora do Engenho Novo. 
2. G, 58 anos, militar, moradora de Marechal Hermes. 
3. D, 71 anos, aposentada, moradora do Engenho Novo. 
4. S, 70 anos, aposentada, moradora de Todos os Santos. 

 
Todas vêm com frequência aos shows das quartas-feiras, pela praticidade e conveniência do 

horário das 16h, um show que termina cedo e facilita o retorno à casa, pela programação e pela 

possibilidade de encontrar amigas ou mesmo conhecer pessoas. Duas citaram que frequentam 

aos domingos as aulas de Tai chi chuan no terraço e também as rodas de samba e feijoada, 

acompanhada de música, também aos domingos. G que voltava, “depois de décadas” ao local 

que frequentou quando jovem, se dizia encantada com o lugar e que ainda iria conhecer melhor 

o espaço depois do show.  

Todas as participantes lembram da marca do cinema e as respostas foram unânimes quanto a 

palavra que daria significado à marca: saudade. Saudade dos bons tempos, dos tempos que 

trazem boas recordações, tempo da infância ou dos programas de família; cada uma contribuiu 

depois com uma referência sobre o cinema, contando que frequentaram muito quando criança, 

outra dizendo que até quando adulta e que era um cinema enorme, outra diz que era um local 

de encontro e de “paquera, azaração”. 

Sobre a marca Imperator quando se torna casa de shows, G diz que a marca ficou mais forte, R 

concorda e diz que criou uma atmosfera ainda mais forte do que antes, que a música foi por 

muito tempo “a cultura do local”. As demais concordaram com a definição e falaram sobre a 

marca ter trazido novamente visibilidade ao bairro. Acrescentaram que o Imperator teve um 

papel importante na época e foi uma das melhores casas de shows da cidade. 

Analisando o primeiro bloco de perguntas sobre o passado do local e sua marca, fica evidente 

que estão relacionando suas experiências anteriores a partir de um impulso sensitivo. É o que 

Cupchik (2004) chama de reintegração, em que a memória processa através de um sentido, 

neste caso a visão, que leva a uma sensação e traz de volta uma experiência ou o que o autor 

chama de estímulo cognitivo do passado. Cupchik para ilustrar este comportamento fala de 

Proust e sua experiência em relembrar a infância pelo cheiro e sabor de uma “madeleine”, um 

pequeno bolinho em formato de concha. 

Quando foi feita a pergunta sobre o que a marca atual traduzia a resposta variou entre a palavra 

saudade e “a melhor coisa que podia ter acontecido aqui no Méier”, na visão de S, 

complementado por R como “a melhor coisa que aconteceu na zona norte, porque não tinha 

nada aqui, nenhum teatro, nenhum lazer ou algo cultural”. Para D, “um achado” e todas 
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começam a enumerar o que acham de atrativo no local, como a variedade de propostas em 

teatro, cinema e música, que agradam a várias faixas etárias, até aos programas gratuitos no 

Terraço. Quanto ao sentimento ou emoção evocada pela marca, as palavras saudade, emoção e 

alegria foram relatadas. Quanto à palavra que dá significado à nova marca: emoção, alegria, 

diversidade e interação, para S, justificando que fez muitas amigas recentemente no Imperator, 

“o ambiente proporciona a proximidade das pessoas”.  

Pode-se entender que o fator emocional estava presente às respostas, ligadas às imagens 

anteriores e a nova marca ainda estava sendo interpretada dentro da dimensão simbólica do 

nome Imperator. Segundo Costa (2008), o estudo da fenomenologia da imagem da marca traz 

diferenças entre sua contextualização e significado, entre o objeto material e a representação 

mental, que se insere como “produto sintético e intangível da imaginação individual e, por 

extensão, do imaginário coletivo” (COSTA, 2008, p.86). 

Quanto à forma, inicialmente opinaram dizendo que gostavam da marca como um todo, mas 

uma afirma que nunca havia pensado nisso; outra diz que remete a um leque de opções no local; 

outra fala que gosta pelas cores nas bordas e porque é simples. R diz que não via nada na marca 

até aquele momento, mas que lembrava a tela do cinema antigo e as cores à variedade de 

opções que o lugar tem agora. Prossegue argumentando que antes a marca era uma coisa única 

e agora são várias. As demais concordam e seguem falando da impressão das formas 

geométricas, mas também observam que na marca o que tem mais força é a palavra, o nome 

“Imperator”. G, a participante que voltava ao local após muitos anos, por ter se mudado da 

região do Méier, observou que o nome do Centro Cultural está em segundo plano, em relação 

ao nome Imperator. 

Quando questionadas sobre as cores da marca mostraram que elas estavam em alguns 

elementos no entorno. R apontou para um painel próximo à entrada do teatro, mostrando uma 

parte da marca e suas cores. D conseguiu fazer uma relação das cores mais fortes com o teatro 

e com o cinema, apontando para um impresso com a programação do local e relacionando com 

o site, sendo acompanhada por S que relacionou com as imagens que aparecem no FaceBook.  

Csillag (2015), diz que existe uma tendência de se atribuir significados nas cores, de forma 

isolada, o que pode gerar generalizações que, apesar de algumas vezes se fazer uma associação 

de ordem cultural, nem sempre esse aspecto pode ser válido para todos. As associações devem 

“ser contextualizadas em seu âmbito cultural, histórico e geográfico para sua aplicação, de modo 

a não incorrer riscos até ofensivos” (CSILLAG, 2015, p.130). A autora reforça a colocação das 
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listas de significados das cores como restritivas, que costumam misturar associações 

psicológicas com aspectos emotivos, simbólicos e culturais. 

Sobre a leitura do símbolo da marca, isolado de seu conjunto tipográfico, R e G afirmaram que 

não conseguiriam reconhecer ou associar ao Imperator. Para R, o reconhecimento se dá pelo 

nome e afirma que “ninguém conhece o local como Centro Cultural João Nogueira”. As demais 

reconhecem o símbolo, forma visual, mas concordam que o lugar é conhecido pelo nome mais 

forte. D afirma que o nome do cinema e da casa de shows existia há mais tempo e por isso “é o 

que as pessoas entendem como o nome do lugar.” 

Uma marca com mais de uma denominação não é frequente. O trabalho de nominação ou 

naming, segundo Costa, seguem tendências criativas, porém devem ser “breves e sonoros, 

próximos das pessoas” (COSTA, 2008, p.149). O autor fala que uma forma de trabalhar a 

nominação é através de sua fonética com um nome audível, que seria o relativo à estética do 

nome visível. A visualização do nome deve vir do próprio nome, de sua sonoridade. Já Wheeler 

(2012) diz que o nome certo é o atemporal, aquele que não se esquece, fácil de se pronunciar e 

que não cansa. A autora afirma que encontrar o nome adequado não é das mais fáceis tarefas, 

é um processo rigoroso e exaustivo, pois requer uma pesquisa sobre sua disponibilidade legal, 

uma abordagem estratégica e ao mesmo tempo criativa. “O nome certo prende a imaginação e 

estabelece uma conexão com as pessoas que você quer alcançar”, na citação da autora fica a 

afirmação da importância da comunicação do nome.  No caso do centro cultural o que 

predomina é o nome Imperator numa clara referência ao passado do local e de sua importância, 

fácil reconhecimento por grande parte do público e na construção de um novo significado ao 

público mais jovem que frequenta o espaço cultural. 

Grupo 2: jovens entre 17 e 19 anos. 

1. R, 17 anos, estudante do ensino médio, moradora Inhaúma. 
2. V, 19 anos, estudante do ensino médio, morador do Méier. 
3. P, 19 anos, estudante do ensino médio, morador do Méier. 
4. S, 17 anos, estudante do ensino médio, moradora do Cachambi. 

Todos se identificaram só pelos primeiros nomes e são estudantes do colégio Metropolitano, 

sendo que V e P são frequentadores do cinema e do Terraço do Imperator, R ia pela primeira 

vez e S, já conhecia o lugar, mas entrou pela primeira vez para se encontrar com os amigos e 

jogar “War” no Terraço. Todos tiraram a tarde para relaxar, seguindo a orientação dos 

professores, pois se diziam bastante estressados pelo ritmo de estudo para as provas do ENEM, 

que seria realizada em breve. 
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Do grupo só uma das meninas, R, não reconheceu a marca do cinema, nem tinha conhecimento 

que “o lugar já tinha sido outra coisa”. V e P, reconheceram as marcas antigas e indicaram o site 

e FaceBook do Imperator como referência das imagens antigas. Eles também lembraram de que 

o local “virou um shopping de roupas antes de virar centro cultural. ” V mencionou uma placa 

na galeria de entrada e S diz que leu as datas das transformações do local na placa, mas não se 

lembrava. 

Ao serem questionados sobre o que a marca traduzia para eles, as respostas variaram em 

diversão e cultura e sobre a emoção que a marca passa todos concordaram com alegria, mas S 

preferiu diversão para falar da emoção que o lugar sintetiza “porque tem muita coisa aqui.” 

A palavra que melhor identifica para eles a marca em relação ao lugar foi unânime: diversidade, 

construindo uma boa sequência com a alegria relacionada à emoção.   

Segundo Costa (2008), a imagem da marca vai do que é funcional ao emocional como um 

processo complexo que se relaciona com aspirações, desejos e expectativas com sua passagem 

de signo à significado, reforçando que “a marca é um fenômeno sensorial que se transforma em 

um estereótipo mental”, naquilo que ela projeta “como espelhos idealizados nos quais os 

indivíduos vêem, ilusoriamente projetada, a sua autoimagem” (COSTA, 2008, p.90-91). 

Quanto à forma, os participantes a relacionaram ao âmbito cultural que a marca representa: “é 

uma moldura de um quadro”, “aqui tem várias exposições” “a forma representa a 

modernidade”, “um leque de cultura, representa a diversidade”, fortalecendo os pontos que 

Nöth e Santaella (2010) evidenciam sobre as primeiras impressões de uma marca, estão no que 

percebemos nas formas e cores e as associações por semelhança que fazemos. Além disso, a 

imagem pode ser indicial e conduzir a atenção para uma espécie de função da marca, que no 

caso do Imperator estaria dirigido aos programas culturais. 

Quanto às cores, relacionaram com alegria, “continua sendo um leque de cultura”, inovações. 

Já no que se refere à forma visual da marca desassociada do nome, os participantes V e P 

disseram que reconhecem a marca sempre, na fachada ou na internet. R disse que relacionaria 

a “alguma coisa ligada à cultura”, S concorda e diz que está “sendo influenciada pela amiga.” 

Costa (2008), afirma que a imagem da marca é um assunto pertinente hoje à psicologia social, 

por seu alcance no imaginário social e que sem signos gráficos não haveria marcas. Os signos 

como “designação (nome) e como reconhecimento (recordação) ”, estão associados a algo, seja 

um produto ou serviço (COSTA, 2008, p.93). 
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Quanto as duas nominações na assinatura completa da marca, S. diz que só Imperator lembra 

mais o cinema, já R diz que lembra a casa de shows que ela viu no filme do Legião Urbana. V 

concorda e acrescentou que a homenagem ao sambista, João Nogueira no nome, não combina 

com o lugar, que é mais de rock e que não tem nada de samba. O rapaz desconhecia que no 

local em que estavam fazem rodas de samba e que no final daquela semana (4 e 5 de novembro 

de 2016) teria um show do Diogo Nogueira e outro no dia 14 de novembro com parceiros e 

familiares de João Nogueira, para celebrar seus 75 anos. Além disso, no Terraço, onde estavam, 

havia um grafite do artista Acme homenageando exatamente João e Diogo Nogueira, com 

imagens dos dois sambistas. 

As diferenças de idade marcam quanto à relação simbólica demonstrada pelas participantes 

mais idosas. Elas vivenciaram momentos no local e se referem com emoção ao passado. Os mais 

novos estão construindo relações a partir de outras referências: pelas redes sociais ou por um 

filme (documentário sobre o grupo de rock Legião Urbana), que foi citado durante os 

depoimentos.  

A emoção relacionada à marca pelo grupo de senhoras é traduzida pela palavra saudade e a dos 

jovens alegria. Já quanto a palavra que dá sentido à marca, diversidade foi citada nos dois 

grupos. 

Costa (2008) analisa o sistema da marca objetivando sua eficiência, que deve estar ligada às 

mudanças, aos agentes externos, sua comunicação, seu discurso e sua personalidade. Neste 

sentido se percebe que a marca está ainda em construção, por suas adaptações às diferentes 

mídias e na integração e difusão de seu discurso comunicativo, que se apoia na memória do 

lugar para a construção de uma nova imagem. 

5.6 As entrevistas sobre a marca Imperator 
As entrevistas em pesquisas qualitativas têm sido vistas como um recurso que muitas vezes gera 

informações não muito precisas pelo seu caráter subjetivo, segundo Duarte (2004). A autora 

coloca que realizar entrevistas não é tarefa fácil, sobretudo se forem semiestruturadas, o que 

exige que o pesquisador tenha muito bem colocado seus objetivos e que conheça com alguma 

profundidade o tema e contexto de sua investigação.  

Segundo Manzini, a entrevista semiestruturada é mais espontânea e o entrevistador tem a 

liberdade de fazer complementações ao seu roteiro guia. O foco está no assunto e sua principal 

investigação, mas pode, diante de uma resposta, elaborar uma questão que venha a elucidar ou 

complementar algum ponto da pesquisa. Afirma que a entrevista por seu formato, pode trazer 
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respostas e informações de forma mais livre, fora de padrões condicionantes. O autor ainda faz 

observações quanto aos cuidados que se deve ter ao preparar as perguntas quanto a sua 

linguagem e forma. 

Boni e Quaresma (2005), observam que numa entrevista semiestruturada o ideal seria haver 

uma proximidade entre o entrevistador e o entrevistado e quanto menos estruturadas forem as 

questões mais permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos, que colaboram para 

investigar aspectos mais pessoais. Também colocam que se pode lançar mão do uso de recursos 

visuais, como fotos, para deixar o entrevistado à vontade e lembrar de fatos que em um 

questionário fechado não seria possível. As autoras reafirmam que, quando há uma proximidade 

ou existe uma familiaridade entre o entrevistador e o entrevistado, as partes se sentem mais 

seguras durante o processo.  

As entrevistas a seguir foram feitas baseadas nos conceitos apresentados nos textos teóricos, 

estruturadas a partir do objetivo de levantar informações sobre o processo de criação da marca, 

da sua orientação ou briefing por parte da empresa Produzir, que ganhou por concorrência a 

administração do Centro Cultural João Nogueira e investigar sobre as justificativas, sua forma, 

cores e os possíveis valores e atributos da marca que teriam sido considerados para sua criação.  

Dessa forma foram entrevistados o designer que criou a marca, e um designer que mora no 

bairro, e frequenta o Imperator, para avaliar a marca desenvolvida, o gestor de comunicação da 

marca e, a gestora cultural do Imperator, Aniela Jordan. 

As entrevistas foram marcadas com antecedência, o roteiro produzido e estão gravadas em 

áudio. A primeira foi feita presencialmente e as demais através de recursos da internet, em 

“conversas de voz”, feitas pelo aplicativo WhatsApp. 

Luciano Mello, designer, criador da atual marca Imperator 

Respondendo à pergunta inicial sobre quem encomendou a marca e como se deu o processo, 

Mello esclarece que já havia feito anteriormente alguns projetos com a Aventura e foi procurado 

pelo sócio de Aniela Jordan na Produzir, Fernando Campos. O processo se deu de forma bem 

simples, numa reunião em que colocaram as necessidades que tinham para o Imperator, em 

transformá-lo em espaço multifuncional voltado para a arte. E ele se lembra que antes da 

reunião se preparou lendo material sobre o cinema e a casa de show que já haviam passado 

pelo mesmo local.  

Quanto o que se esperava representar, o designer disse que queriam algo simples que indicasse 

diversidade e que fosse algo com aspecto mais popular, nada sofisticado, e que as palavras que 
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aparecem no manual da marca foram um resumo da conversa em que pediam para relacionar 

formas simples e muitas cores, para evocar o aspecto popular.  Não foi indicado nada a respeito 

de se colocar qualquer relação com palavra ou emoção e que também não houve intenção em 

que a marca se parecesse com um quadro ou com uma tela de cinema. “Era só mesmo para criar 

um objeto simples” e se a forma se relacionava com a arquitetura, também colocou que queriam 

algo como, “a forma simples da arquitetura e que fosse uma coisa moderna, colorida.”  “Quando 

juntou tudo ficou muito colorido, porque as pessoas mais simples gostam de muitas cores. ”  

O designer não lembra se fez a animação por solicitação da Produzir, mas acha que fez parte de 

um pacote de elementos que gerou para uma campanha que não foi veiculada e que incluía 

mobiliário urbano e apresentava a marca antes da inauguração usando dois retratos, um de uma 

personalidade do samba e outro de pessoas comuns e mostrou um exemplo com dois Diogos, o 

Nogueira e outro, um jovem desconhecido.33 

Sobre o uso de cores e as relações com os ambientes, diz que não se lembra bem pois não tem 

um relatório sobre o processo, mas acha que foi uma demanda que surgiu naturalmente do 

processo junto com a Produzir, e que foi relacionando com a pluralidade de opções do 

Imperator. Foi abrindo os arquivos da marca em seu computador e revendo disse que faria uma 

relação provavelmente diferente da época. “O azul tem amplitude e traz um aspecto de prazer 

que se pode ter nas relações pessoais, daí estar relacionado com a área de convivência”. O teatro 

com a força dramática e que alguém falou sobre as cortinas serem sempre vermelhas e o uso 

do verde porque tem uma relação com o espectro de cor e com a música eletrônica, mas não se 

lembrava bem qual era a relação. Reforça ao final que o uso de muitas cores era uma questão 

ligada ao popular e que se deu para indicar a diversidade de segmentos de arte que estariam 

presentes no espaço. 

Mello diz que recebeu a incumbência de colocar os dois nomes para o centro cultural, mas que 

não sabe se foi por orientação da Prefeitura ou mesmo pela indicação do Fernando Campos e 

Aniela Jordan, mas lembra que deveria dar destaque para o Imperator. “Tinha um conjunto de 

elementos que deveriam estar na marca e foi por eles que me guiei na criação. ” 

Para o designer, criar a marca representou muito, “sem exagerar, foi um dos lugares mais legais 

que fiz, um dos trabalhos mais legais que fiz, porque é diferente fazer uma marca para um 

espetáculo que, depois de um tempo, morre, termina”, fazendo uma referência aos trabalhos 

                                                           
33 Essas peças não foram usadas e como não foram aprovadas pela Produzir, não foram anexadas à 
pesquisa. 
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que fez para musicais da Aventura. E termina dizendo: “foi uma das marcas mais compensadoras 

e que continua viva. ” 

Leonardo Amato, designer, morador da região do Méier 

O designer vê a marca Imperator com uma representatividade importante para o bairro e que 

por isso mesmo, foi mantida no conjunto, por sua relação de afeto. Quanto à forma Amato teve 

a percepção de que o símbolo remete à origem do lugar, pois se parece com uma tela de cinema, 

uma tela em branco. E como o espaço se tornou múltiplo e não apenas uma casa de show, diz 

que o designer tentou representar isso através das cores e da repetição gráfica dos quadrados 

que existem na composição.  

“A marca passa uma sensação positiva, de alegria, múltipla mesmo”, relata sobre a emoção que 

a marca consegue passar no seu conjunto. E sobre os atributos que podem ser percebidos a 

partir da marca e sua construção, o designer acredita que ela traz a questão do movimento e da 

modernidade e que fica muito claro o novo posicionamento que deram à marca, apesar de 

carregar um nome bastante antigo e com uma relação com o bairro bastante prolongada. 

Sobre o uso das cores na marca Amato diz que “vão ter uma função justamente de apontar a 

diversidade de ações que acontecem dentro do espaço. Mais do que uma casa de show, teatro, 

música, dança, cinema, lazer, atividades físicas, exposições...eu acho que eles colocaram esta 

cartela de cores para significar isso.” Também relaciona as cores à sinalização do espaço. 

Quanto à sua aplicação, a marca, para o designer, sofre um pouco por ter o uso de várias cores, 

que tentaram adotar com uma função, mas que na prática é bem mais complexo. Sobre qual 

seria o ponto fraco da marca, remete à ausência de se contar uma história sobre a nova marca 

que foi agregada ao nome Imperator. “O Imperator por si só já tinha uma identidade própria, 

que era a tipografia do letreiro.” 

E se ele tivesse feito a marca, o designer diz que tentaria explorar a identidade antiga, trazendo 

para um aspecto mais moderno, utilizando cores mais vibrantes, usando uma tipografia mais 

moderna, trabalhando com flat design de um modo mais presente. Tentaria fazer um elo “entre 

o antigo e o novo de uma forma mais literal”, seria algo como “a identidade antiga com uma 

roupagem nova” e não criaria um símbolo novo. 

Diogo Galindo, gestor de comunicação da marca Imperator 

Galindo fez parte da equipe da Produzir desde seu início e lembra que o processo inicial da marca 

foi feito com Fernando Campos, Aniela Jordan e Luciano Mello e, que foi passado um briefing. 

Ele lembra da primeira marca feita por um designer da equipe de arquitetura do projeto, que 
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ela era totalmente fora do que queriam para representar o Imperator e que pediram licença à 

Prefeitura para fazer uma outra. A marca era baseada num modelo usado em um centro cultural 

da Alemanha, era totalmente fria e não era adequada nem à comunicação e nem ao conceito 

que a Prefeitura e a Produzir queriam para o Imperator.  

“O Fernando Campos foi quem iniciou o processo junto com o Mello, e foi apresentado um 

briefing numa reunião em que estavam além deles, o designer que trabalha com a nossa equipe 

até hoje e o da equipe de arquitetos”. Depois foram feitas outras reuniões e a apresentação da 

marca. Haviam duas outras alternativas, além da escolhida. 

A marca deveria representar a diversidade que o Imperator viria apresentar à população da 

região e a renovação, para mostrar que era a volta de um lugar que um dia foi muito conhecido, 

“tanto que a campanha era em torno de um carioca ilustre estar de volta: Imperator”. O desejo 

era passar a emoção de pertencimento ao espaço.  Foi questionado na Prefeitura, dentro do 

projeto, usar só o nome do João Nogueira, mas foi a Produzir que pediu a manutenção do nome 

Imperator “pela sua história, pela sua ancestralidade”, “exatamente isso é o que dá o 

pertencimento ao lugar”. “Foi tentar juntar o passado, mas caminhando para ideias novas”. “A 

personalidade da marca tem essa transitoriedade, nem jovem, nem velha, nem adulta, ela se 

manifesta em diversas formas.” 

O processo da marca foi junto com o processo de divulgação do centro cultural e não houve um 

lançamento por falta de tempo porque o edital saiu muito em cima da inauguração. Também 

não tinham muita verba e Galindo comenta que até hoje a verba é bem pequena, mas, de 

qualquer forma, na época, usaram o Facebook para dar início a um perfil do centro cultural e 

tiveram um bom retorno. Fizeram ações no próprio espaço e divulgação na região, usaram 

anúncios em jornais, mas também foi feito o lançamento para formadores de opinião e 

convidados e depois uma estreia para o público da região. Por estar tanto tempo fechado, o 

Imperator ganhou muita mídia espontânea aguardando a sua volta e a marca ganhou boa 

visibilidade. 

Quanto aos atributos da marca e sua missão, Galindo diz que eles estão cumprindo seu papel 

em promover a cultura para todos os grupos sociais. E como um espaço público estão 

promovendo a convivência e a formação de um sentimento de coletividade e de cuidar do 

espaço e “que de alguma forma abraça a ideia do entretenimento e de lazer, não só da cultura”. 

Quanto aos valores da instituição, diz que “começa pelas pessoas, não só as que frequentam o 

espaço, mas todos os tipos de relacionamentos que temos com nossos colaboradores”. 

“Pertencimento também é um valor que destacamos”. 
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Cultivar novos públicos faz parte da proposta de firmar a marca e “abraçamos um projeto 

experimental de poesia” e com isso se potencializa um público especial. “Agora estamos 

implementando vários projetos em arte educação que podem trazer novos frequentadores e 

firmar também a marca.” Formaram um público novo para o jazz, para o rock e outros 

segmentos na música, mas na esfera do teatro ainda não estão totalmente firmes no sentido 

que o público é resistente a alguns tipos de dramaturgia, a não ser quando apresentam nomes 

de artistas conhecidos.  

“A zona norte é bem diferente da zona sul e conseguimos entender as diferentes propostas que 

funcionam com o público e isto é muito bom para o espaço e para a marca.” “Passamos uma 

imagem de marca como instituição e estamos promovendo um uso da marca como fizemos no 

dia das crianças em que distribuímos coroas com a marca e elas saem usando para fora do 

espaço”. Nos eventos comemorativos promovem o lugar, criam uma atmosfera para o 

frequentador e percebem uma troca muito positiva e isso, afirma Galindo, “faz bem para a 

marca”.  

Finaliza falando novamente sobre o valor agregado da marca, diz que o valor está nas pessoas, 

que são elas que fazem o espaço e isso só acontece quando o lugar tem potência: “lá sempre 

acontecem coisas novas, o que reflete na marca.”  

Aniela Jordan, gestora cultural do Imperator 

Aniela Jordan é empresária na área cultural e vem se destacando nas suas atuações como 

diretora da Aventura Entretenimentos e, na Produzir Produções Artísticas, como a principal 

responsável pela gestão cultural do Imperator Centro Cultural João Nogueira. 

No início da entrevista, Jordan fala sobre processo para chegar ao Imperator, via licitação feita 

pela prefeitura, em que a empresa que ela representa venceu.  As orientações para a criação do 

símbolo da marca foram que deveria guardar similaridade com a logotipia e “representar as 

diversas artes que seriam apresentadas no local: teatro, dança, música, circo, gastronomia, 

entretenimento...”  

Sobre o nome Imperator permanecer representando o centro cultural, diz que não teria sentido 

mudar, “pois era uma referência de qualidade” e a homenagem ao João Nogueira “foi pensada 

pelo Prefeito Eduardo Paes. Então ficou: Imperator – Centro Cultural João Nogueira.” E quanto 

à marca representar a visão do centro cultural, concorda plenamente.  

Sobre o atual cenário de desmonte cultural na cidade ela acha bastante complicado, pois a 

cultura é fundamental para a população, assim como a educação. “Acho que nós, produtores e 
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agentes culturais, temos que criar uma força tarefa para manter as iniciativas culturais com a 

devida qualidade.” ”Planejo minha gestão com a mesma excelência, contemplando diversas 

atividades, espetáculos, cursos, exposições...”  

Sobre a qualidade da marca atribui aos cuidados que tem em contemplar todas as atividades 

culturais, desde que sejam de qualidade. Diz que o Imperator não é da Prefeitura e nem dela e 

sim da população, “que de fato se apropriou do espaço e cuida dele como se fosse seu.” E conclui 

afirmando que: “o Imperator é um case de sucesso. Toda a equipe é muito dedicada, eu não 

teria conseguido realizar nada sem ela. É um bom exemplo que a parceria público/privada 

funciona e pode ser modelo para muitos outros equipamentos. Espero que continue tendo o 

suporte que a Prefeitura sempre deu ao Centro Cultural.” 

Resultados 

Analisando as respostas das entrevistas, pode-se perceber que existem pontos bem 

estruturados quanto à criação da marca partir de um objeto simples para o seu símbolo, que 

tenha uma relação com a arquitetura de linhas retas ou a logotipia, que, do mesmo modo, 

apresenta linhas retas. Por outro lado, a variedade no uso das cores em seu desenho, como 

referência à diversidade de opções que o espaço oferece, é fator de complexidade em aplicações 

em papelaria, mas foi solicitado como sendo um apelo ao gosto popular por marcas muito 

coloridas.  

As visões são bem distintas, principalmente aquelas nos relatos dos envolvidos na criação da 

marca. Cada um defendeu os aspectos mais pertinentes de suas funções, mas ao final se entende 

que todos visam a um entrelaçamento entre a imagem da marca e seu significado para os 

frequentadores do centro cultural. O criador da marca fala da sua objetividade em representar 

o que era solicitado e impregnar força visual ao conjunto. Sob o ponto de vista do gerente de 

comunicação, a construção da marca na sua aplicação, divulgação e ações relacionadas ao 

centro cultural, para dar inicialmente visibilidade e depois em aspectos que estão ligados ao 

reconhecimento do que o centro cultural proporciona aos seus frequentadores e na tradução 

que isso gera, no retorno como valor, como benefícios emocionais e funcionais, como as trocas 

geradas entre os diversos públicos do centro cultural e do sentimento de pertencimento, 

destacado em sua entrevista. 

O olhar de um designer que vive na região, e que domina a linguagem do design de marcas e 

tem uma percepção particular sobre as pessoas que frequentam o centro cultural, mostra uma 

oposição quanto ao uso das cores, da sua complexidade e que não funciona na prática, embora 
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relacione com a diversidade, um dos elementos colocados como importantes para a criação da 

marca. 

E a perspectiva da gestora cultural é de que a marca deve seguir forte por muito tempo pelo 

planejamento e o cuidado com a qualidade dos eventos oferecidos, mesmo em momentos de 

crise cultural, mas reconhece que o Imperator é de quem se apropriou dele, seus 

frequentadores. 

As entrevistas demonstram a importância do papel da marca desde sua criação, visando à 

comunicação com seus usuários, destacando que a permanência do nome Imperator foi para o 

local, um fator de peso para a divulgação do novo centro cultural e, que a imagem da marca que 

estão construindo transmite um vínculo de respeito entre o espaço, o que ele pode oferecer à 

população, que se sentem prestigiados, cuidam do lugar com carinho, além de levar propostas 

para o centro cultural. Caso do sarau de poesia, do aulão de Tai chi chuan e outras, incorporadas 

à programação do Imperator. 

5.7 A pregnância da forma 

A pesquisa sobre a pregnância da marca visou a capturar os significados percebidos na sua 

configuração formal, e as lembrança ou reconhecimentos a que essa configuração se remete. 

A pesquisa, demonstrada a seguir, foi adaptada a partir de um modelo desenvolvido pela 

empresa OMNIA34, apresentada na disciplina eletiva do corrente curso, Design da informação e 

inteligência competitiva, com o objetivo de confrontar a percepção do público em relação a 

nomes, formas, cores e fontes tipográficas e outros elementos gráficos, usados nas marcas. A 

pesquisa é normalmente usada para orientar a seleção de alternativas no processo de criação 

de marcas, e serve também para definir uma mensagem a ser comunicada a partir de um sistema 

de identidade que está sendo criado. O recurso também pode ser aplicado a uma marca já 

estabelecida para avaliar a sua comunicação e expressão através da forma. Nessa pesquisa, 

somente a configuração formal foi utilizada para testar as percepções dos indivíduos 

entrevistados, não sendo usado o critério da cor para fazer a avaliação quanto aos seus 

significados. 

A pesquisa aqui utilizada foi construída com base na referida metodologia e as questões foram 

elaboradas buscando investigar se a marca Imperator comunica o serviço que presta, se é 

                                                           
34 A OMNIA é uma empresa de design, situada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, voltada para 
criação e gerenciamento estratégico de marcas, além de comunicação e desenvolvimento para o meio 
digital. 
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reconhecida e lembrada por seus usuários; e se é reconhecida fora do seu espectro geográfico 

e de atuação.  

A pesquisa foi realizada, na sua maioria, com duplas de participantes que eram convidados a 

responder a um “questionário visual”. Foram montadas cinco peças diferentes, com 

reproduções de marcas relacionadas com o meio de produção cultural, tais como museus ou 

centros culturais cariocas, ou ainda, com uma combinação destas com instituições de fora do 

Brasil ligadas à cultura. Inicialmente, o instrumento foi aplicado a estudantes de design, do 

primeiro e segundo período, e a estudantes de publicidade do quinto período, em instituições 

de ensino localizadas distantes do Méier. Nesse caso, o questionário foi respondido 

individualmente. Numa segunda fase, foi aplicado dentro do Imperator e nas suas proximidades, 

no shopping do Méier. 

O processo da enquete foi conduzido da seguinte forma: após apresentar a prancha ilustrada, 

perguntava-se se reconheciam algumas das marcas ali apresentadas; em seguida, se a 

configuração formal era fácil de ser entendida e como liam as imagens, o que representavam; 

e, finalizando, se a formas representavam bem o conceito do que achavam que elas 

representavam.  

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Prancha 1. Aspecto da peça criada como questionário visual, com símbolos de centros 
culturais. Da esquerda para a direita: CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil, Imperator, Centro Cultural 
São Paulo, antiga marca do Centro Cultural Ricoleta (Buenos Aires, Argentina). Fonte: A autora, a partir 
de modelo apresentado em disciplina do corrente curso.  
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Figura 51: Prancha 2. Símbolos de centros culturais. Da esquerda para a direita: Centro Cultural da 
Justiça Federal, Museu de Arte do Rio, Imperator, fachada do Imperator. Fonte: A autora, a partir de 
modelo apresentado em disciplina do corrente curso.  

 

A simbologia da marca Imperator quando colocada ao lado do desenho da fachada confundiu 

alguns estudantes, mas por outro lado, ajudou a pessoas pesquisadas fora do centro cultural a 

buscar uma associação pelas formas. Nesse sentido a percepção ajudou a intuição. Antes as 

pessoas ficavam em dúvida e achavam que conheciam a forma. Gladwell (2007), defende a 

importância da intuição determinada por uma parte de nosso cérebro que é capaz de realizar 

raciocínios rápidos, antes de que o consciente processe o que está acontecendo. 

 

 
 

Figura 52: Prancha 3. Símbolos de centros culturais. Da esquerda para a direita: Imperator, Museu de 
Arte do Rio, Museu de Arte europeu e Museu de Arte Moderna (Buenos Aires, Argentina). Fonte: A 
autora, a partir de modelo apresentado em disciplina do corrente curso.  

 

 
 

Figura 53: Prancha 4. Símbolos de centros culturais. Da esquerda para a direita: CCBJF – Centro Cultural 
da Justiça Federal, Museu de Arte Contemporânea europeu, Imperator, antiga marca do Centro Cultural 
Ricoleta (Buenos Aires, Argentina). Fonte: A autora, a partir de modelo apresentado em disciplina do 
corrente curso.  
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Figura 54: Prancha 5. Símbolos de centros culturais. Da esquerda para a direita: Imperator, Centro 
Cultural São Paulo, parte do símbolo da Casa Brasil Barcelona e a antiga marca do Centro Cultural 
Ricoleta (Buenos Aires, Argentina). Fonte: A autora, a partir de modelo apresentado em disciplina do 
corrente curso.  

 

Os estudantes responderam individualmente as pesquisas e tinham pranchas com formas 

diferentes quando estavam próximos, para que não fossem influenciados pelas respostas dos 

outros. A faixa etária dos estudantes variou entre 19 e 25 anos. 

Foram respondidas 32 pesquisas com estudantes de design e publicidade, destas só três 

reconheceram a marca, sendo dois moradores do Méier e um de Jacarepaguá, mas com família 

que mora no Méier. Doze reconheceram a marca do MAR – Museu de Arte do Rio, sendo oito 

estudantes de instituição no centro da cidade. Cinco reconheceram a marca do centro cultural 

da Justiça Federal, sendo três alunos de instituição no centro da cidade. O que indica que as 

marcas são reconhecidas pelo critério de contato anterior. 

A simbologia do Imperator foi classificada como difícil de ler por oito estudantes que atribuíram 

qualidades como elegante (5), simples (5), moderna (3), sofisticada (7), dinâmica (3), tem 

movimento (4), cara de popular, “básica, mas legal”, interessante, chamativa, contemporânea. 

Sobre o que representava a forma foi dito: museu de arte (2), casa de show (2), porta retrato 

(3), algo ligado à fotografia (4), papelaria (2), livraria (4), editora (4), galeria de arte, instituição 

educacional, instituição governamental, não identifico com nada, selo, loja de moldura, teatro, 

cinema, centro cultural (3).  

O que se entende é que a marca Imperator só é reconhecida por quem vive ou frequenta o 

bairro do Méier, que sua forma é sofisticada e a aparência remete à livraria, editora ou 

fotografia. Quando reveladas as marcas, os estudantes se surpreenderam com a diferença entre 

o significado atribuído por eles e o que as marcas representavam. 

 

A pesquisa feita no Imperator foi realizada com 12 participantes entre 18 e 40 anos. Todos 

reconheceram a forma de imediato. As qualidades atribuídas foram: sofisticada (4), 

aconchegante (2), envolvente, popular, com conteúdo, alegre, colorida (2). Quanto à percepção 
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da forma, só 2 pessoas classificaram como uma forma difícil de ser entendida. Sobre o 

significado da forma, foi dito: um centro cultural, diversidade (9), vários nichos de cultura, 

representa o que tem aqui dentro.  

O que se entende é que a marca corresponde à sua proposta de diversidade, mas ao contrário 

do planejado, ela demonstra sofisticação ao invés de simplicidade. 

 

No Shopping do Méier, foram respondidas 21 pesquisas por pessoas com idade entre 19 e 32 

anos e dessas 13 reconheceram a simbologia do Imperator. Quanto à percepção da forma, 

apenas três acharam a forma difícil de se ler ou entender.  Sobre o que representava a forma, 

foi dito: além de centro cultural (13), editora (5), papelaria, marca de revista de viagem, casa de 

artes. A qualidade atribuída: sofisticada (10), elegante (2), moderna (4), detalhada, interessante, 

forte, alegre, meio retro. A forma corresponde ao significado declarado para 20 pesquisados, 

apenas um declarou: “não sei, pode ser muita coisa”. Após o questionário respondido, foram 

reveladas as marcas e, alguns dos pesquisados passavam a se lembrar de algumas e outros 

confirmavam que não as conheciam. 

 

A forma não foi reconhecida por pessoas que não moram no bairro, embora algumas delas 

trabalhem no Shopping do Méier, que fica a poucos metros do centro cultural. A alegação de 

um rapaz, que trabalha numa sorveteria no térreo, por não reconhecer a marca, é de que não 

presta muita atenção na rua e que também não teria dinheiro para frequentar um lugar como o 

Imperator.  O rapaz desconhecia que muitas das atividades do aparelho cultural são gratuitas. 

 

A partir do questionário visual alguns pontos podem ser considerados: 

1. Sobre o conceito, os resultados mostram que a marca consegue ser reconhecida e 

entendida em seu significado de diversidade, pela forma, apenas dentro do Imperator. 

2. O símbolo é considerado sofisticado ao invés de simples.  

3. Não é pregnante, ou seja, a marca não é de fácil memorização e reconhecimento para 

o público que não frequenta o Imperator: Centro Cultural João Nogueira. 

 

A marca não ser reconhecida ou entendida, fora de seu âmbito geográfico não quer dizer que 

ela seja ruim. A marca apresenta pontos positivos, aqui apontados, como da sua personalidade 

ou originalidade visual, que se destaca dentre as de outros centros culturais, pelo uso de cores. 

O seu desenho é contemporâneo, sem apresentar modismos gráficos passageiros e, tem na sua 
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versão colorida a melhor expressão de entendimento e leitura, perdendo legibilidade quando 

grafada em traço, até mesmo, quando aplicada em branco sobre fundo escuro. 
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Considerações Finais  

 que a marca Imperator representa para seus usuários? A pergunta foi o ponto de partida 

para esse estudo. Marcado pelo passado que remete ao maior cinema da América Latina 

e casa de espetáculos, o atual equipamento cultural, restituiu o orgulho dos moradores do bairro 

do Méier. “Um carioca ilustre está de volta”, proporcionando diferentes manifestações de arte, 

sendo considerado agora, o melhor centro cultural da zona norte. 

Depois de contextualizar a história do Méier, do espaço cultural e das políticas culturais, o 

estudo voltou-se para investigações sobre a marca propriamente. 

A semiótica perpassou a maioria dessas investigações e é citada por grande parte dos autores 

em que esse estudo se apoiou. Ligada às teorias de comunicação, a semiótica trata da produção 

do sentido e está direcionada para a potencialidade da emissão. A dimensão da recepção da 

representação de um símbolo foi o objeto principal desse estudo alicerçado por técnicas de 

pesquisas, voltadas para o ser humano que interpreta continuamente o mundo em que vive. 

Técnicas qualitativas, consideradas interativas e interpretativas, onde os procedimentos 

metodológicos, envolvem grupos de discussões e entrevistas. 

A cada uma das técnicas foram apontadas, em suas análises, alguns pontos fracos que a marca 

deixa transparecer, como a falta de percepção do público mais velho, frequentador do centro 

cultural, para o conjunto de elementos da marca, que ficou claro nas entrevistas. Apenas o nome 

é percebido, o que gerou nova investigação para averiguar se realmente existe essa tendência 

também no público mais jovem, o que não se confirmou. Os mais jovens reconhecem a nova 

forma que caracteriza a marca, mas a maioria também reconhece que o nome Imperator é a 

representação mais significativa do centro cultural. Pode-se, portanto, considerar o ponto forte 

a manutenção do nome Imperator. 

No minigrupo focal, as frequentadoras de mais idade acharam interessante a forma da marca, 

quando estimuladas por uma imagem colorida do manual de identidade visual, mas apenas uma 

delas fez uma relação com um objeto: uma tela de cinema. Não fizeram ligação com os aspectos 

arquitetônicos do local e nem com a simplicidade de uma forma específica, conceitos defendidos 

pela gestora do centro cultural e pelo designer da marca. Mesmo assim, perceberam a indicação 

de multiplicidade no todo pelo rebatimento do quadrado, ou como descreveram, a diversidade, 

representando as variadas manifestações de arte. Os frequentadores mais novos relacionaram 

a forma com um quadro e com os aspectos culturais do local, o que é uma construção de imagem 

O 
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adequada a um centro cultural e também relacionaram a marca com a palavra diversidade, 

gerando o mesmo sentido de múltiplas ações de arte. Portanto, um ponto positivo da marca, 

está no rebatimento do quadrado, para indicar a multiplicidade. 

A percepção das cores da marca é apreendida no conjunto, e não ficou clara a relação isolada 

de correspondência entre cada cor com um segmento de arte ou ambiente, como era esperado. 

De qualquer modo, as cores atuam reforçando o entendimento sobre a forma do símbolo, 

indicando a diversidade. E, dessa forma, atende bem ao que coloca Costa (2008), sobre a marca 

ser um signo de características variadas, com expressão verbal feita pelos nomes e expressão 

visual pela forma, cores e símbolos, o que autor chama de “sistema semiótico da marca”, no 

sentido de ter uma estrutura em que os elementos estão organizados em função do todo. 

Um ponto positivo se delineia na construção da marca Imperator e sua imagem, seguindo o 

propósito de representar a diversidade. Entende-se que, a complexidade do envolvimento dos 

indivíduos com o sistema da marca, da formação de sua imagem mental, passa por 

transformações por ser um sistema dinâmico, que, envolve cultura, percepções, motivações e 

necessidades, conforme aponta Costa (2008). 

As pesquisas feitas no formato minigrupo focal não conseguiram abordar em profundidade o 

valor afetivo da marca, mas traduziram o conhecimento e o carinho com que o público mais 

velho relatava suas breves memórias sobre o local. Os mais jovens, da mesma forma, 

demonstraram apreciar o local e suas possibilidades, embora conheçam pouco sobre o passado 

do centro cultural. Percebem a marca em seu conjunto, mas, assim como para os mais velhos é 

o nome Imperator que associam ao local.  

Um ponto positivo, para agregar valor afetivo e simbólico à marca, foi a manutenção da fachada 

com as mesmas características formais do cinema. Em toda a história do Imperator, a fachada 

escalonada – característica dos grandes cinemas do período art decó – foi mantida. 

Os benefícios intangíveis da marca, relacionados aos benefícios emocionais que se delinearam 

na pesquisa de discussão de grupos, apontam para a alegria e sentimento de pertencimento, 

declarado principalmente pelo público mais velho. Os benefícios tangíveis e funcionais da marca, 

que se colocaram mais visíveis na pesquisa, apontam como um local de variadas opções de lazer 

e cultura, com eventos para vários públicos. 

Para Wheeler (2012) o foco da marca está em sua mensagem, que deve ser como um mantra 

para uma empresa. A voz e o tom devem estar em harmonia, a mensagem deve ser clara para 

envolver o cliente, para inspirar e propiciar uma comunicação “boca a boca”. No caso do 
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Imperator a mensagem dos frequentadores inspirou a tag line usada por eles atualmente. Sinta-

se em casa. A frase virou quase um mantra entre os frequentadores, pois foi uma das mais 

ouvidas durante as entrevistas. 

As características essenciais para a identidade de uma marca, segundo a autora, não estão na 

estética e sim em critérios quanto à sua funcionalidade: a marca deve ser memorável, adequada 

ao propósito de sua representação e permitir um reconhecimento imediato. A marca Imperator 

corresponde bem a esses critérios quando em seu registro a cores. Ela é ousada e ao mesmo 

tempo permite um reconhecimento imediato e, nas pesquisas, a maioria de seus frequentadores 

concorda que a marca corresponde ao seu significado de diversidade, ligado às opções de lazer, 

e cultura. A personalidade da marca é definida como sofisticada, mas também é interpretada 

como alegre, pelos traços e uso das cores. A marca Imperator em sua versão colorida se 

apresenta mais marcante visualmente e na versão preto e branco perde a força e a expressão 

de leitura.  

O significado de uma marca, para Wheeler (2012), deve representar algo importante, seja uma 

ideia, um posicionamento ou um conjunto de valores bem definidos. E nas pesquisas o que ficou 

marcado é a diversidade, o que equivale ao que o Imperator apresenta no texto de sua página 

na internet, como “um espaço dedicado à arte em suas várias vertentes.” 

O Imperator coloca como sua missão, “ser um espaço de referência de cultura e entretenimento 

no Rio de Janeiro, promovendo acesso de todos os grupos e indivíduos à diversidade de 

linguagens artísticas e ao conhecimento”35 e vem obtendo um bom resultado por parte das 

pesquisas que envolvem o centro cultural. Nesse sentido, a expressão da marca combina bem 

com sua missão, história, cultura e personalidade, aspectos que, para Wheeler (2012), fazem 

parte da autenticidade da marca, um fator que só é possível quando uma empresa tem e passa 

um entendimento claro sobre seu posicionamento, suas tomadas de decisão. 

Uma marca de sucesso tem que estar preparada para o futuro, apresentando o que Wheeler 

chama de flexibilidade, para enfrentar as mudanças que se apresentam no mercado. O 

Imperator, diante da crise econômica e cultural tem demonstrado saber lidar com o momento 

e investe em estratégias de recompensa, como as programações culturais para datas especiais. 

Como as que ocorreram em novembro para celebrar o Dia da Consciência Negra, em que fizeram 

parceria com a Casa do Saber com palestras gratuitas sobre Racismo, abordado sob os aspectos 

histórico e filosófico, além de atividades e shows para crianças e adultos com preços populares.   

                                                           
35 Texto retirado do site do Imperator (http://imperator.art.br/sobre). 
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As marcas também devem transmitir confiança e mostrar sua diferenciação. Por que optar por 

uma marca e não por outra? Não basta ser diferente, o Imperator tem que demonstrar a 

diferença na sua programação e no modo como trata seus frequentadores. A orientação da 

gestão de comunicação é a de acolher os visitantes com simpatia e atenção, e isso pode ser 

percebido tanto nos horários de programação para o público mais velho quanto nos de 

programação infantil, em que os recepcionistas e pessoal dos projetos de educação estão 

presentes e atuam de forma atenciosa, respeitando os limites dos mais velhos e os ajudando a 

se colocar nas poltronas do teatro ou orientando os mais novos a participar das brincadeiras. 

O nome Imperator traz uma recordação que parte da familiaridade do nome do centro cultural 

com suas atuações anteriores no meio cultural, como cinema e casa de espetáculos e é uma 

evocação de afinidade positiva, pois está ligada não só à logotipia e sua forma, ao nome exposto 

na fachada do prédio, mas é lembrada pelos bons filmes e shows que apresentava no local. O 

nome Imperator começa agora a dar sinais de recordação como marca cultural, o que nos 

remete à Aaker (1999), que traduziu em categorias, recursos que agregam valor às marcas e 

quando se refere à conscientização, relaciona meios de recordação, que variam entre o 

reconhecimento – que pode ser feito a partir de um contato anterior com uma marca, até ser a 

primeira ou a única marca lembrada. 

A qualidade percebida é outra categoria defendida por Aaker (1999], como determinante na 

formação da imagem de uma marca. No Imperator a qualidade da programação oferecida a seus 

frequentadores é reconhecida e comprovada por eles em pesquisas de satisfação como de boa 

qualidade, assim como manifestam através das pesquisas que as instalações do centro cultural 

são modernas e confortáveis. O autor adverte que nem todos os critérios que necessitam de 

julgamento dos clientes podem ser considerados, já que muitas vezes eles não sabem avaliar e 

cabe às instituições ajudar para que possam perceber melhor o contexto e a partir de seus 

registros determinar estratégias de comunicação. Aaker afirma também que para se aperfeiçoar 

a qualidade percebida, outros elementos que valorizam a marca terão que ser destacados para 

que os clientes possam percebê-los. O Imperator, como centro cultural, se faz perceber na 

variedade de programas de qualidade que oferece aos diferentes públicos que frequentam o 

espaço, e, a partir das pesquisas, observa os desejos de seus frequentadores.  

Outro ponto observado, é o de lealdade à marca, que Aaker (1999) coloca como mais uma das 

categorias que agregam valor, e, para o centro cultural Imperator, é uma construção diária. 

Baseia-se muito nas ações que os gestores do espaço fazem para trazer sempre inovação na 

programação e investir na formação de novos públicos. As ações e projetos educativos são outro 
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ponto de apoio à lealdade da marca, para que os frequentadores valorizem, apreciem e 

retornem ao centro cultural quando das apresentações relacionadas a esses projetos. 

Geralmente, os nomes dos centros culturais são longos e nem sempre fáceis de memorizar, mas 

o nome Imperator estabelece uma conexão com os moradores do Méier e bairros próximos, 

principalmente aqueles que já conheciam as atuações culturais anteriores do espaço. O nome 

certo para uma marca é atemporal, fácil de lembrar e o seu som tem ritmo, como afirma 

Wheeler (2012). Um nome deve ser também significativo, segundo a autora, comunicando a 

essência da marca, ser único e prestar-se para uma boa representação gráfica. O nome 

Imperator é significativo e carrega a essência da marca, como apontaram as pesquisas e a fala 

de um de seus gestores: “um carioca ilustre” que voltou, que retomou seu lugar trazendo uma 

série de opções culturais, que geram conhecimento.  

O branding tem importante papel para gerar valor às marcas e para isso as organizações têm 

investido num posicionamento mais arrojado, em que as pessoas são ouvidas sobre seus 

sentimentos em relação a elas. E, nesse sentido, a gestão da marca Imperator tem procurado se 

aproximar de seu público, ouvir suas demandas, seja para ajustar a programação, ou ampliar 

sua atuação na esfera educativa. O envolvimento com ações sociais é também um meio de fazer 

com que haja uma participação do frequentador do centro cultural com as necessidades da 

comunidade de seu entorno. Ampliando as ações de ingresso solidário, hoje aplicado apenas em 

uma de suas variadas programações, os frequentadores terão oportunidade de assumir uma 

postura de comprometimento, em parceria com a instituição, junto aos programas sociais 

comunitários da região.  

A marca Imperator representa, nos relatos e entrevistas, um lugar de encontro, um lugar onde 

há diversidade de atrações, onde as pessoas gostam de estar, se sentem bem e fazem amizades. 

Pode ser também um lugar de solidariedade. 

A experiência em participar do convívio com algumas frequentadoras foi estimulante e existe a 

proposta de transformar a pesquisa em material expositivo, em parceria com um historiador, 

morador do Méier, que faz passeios culturais pelos principais pontos da região em torno do 

Imperator. Há igualmente, a possibilidade de uma publicação sobre a história do Imperator: 

Centro Cultural João Nogueira, incluindo o material relatado por seus frequentadores.        

E, finalmente, uma das questões mais importantes no momento é o Imperator ser objeto de 

identificação para tantas pessoas que frequentam o espaço e prestigiam o local que, mesmo em 

meio a uma crise no setor cultural, tem apresentado uma alta taxa de visitação.  As estratégias 

foram as mesmas de sempre, diversificar e inovar na programação sem abrir mão da qualidade. 
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Os pontos fortes são as atividades gratuitas, pois o centro cultural é um espaço de convivência 

gratuito aberto todos os dias à população, que aproveita bem as datas comemorativas durante 

todo o ano, incluindo o aniversário do bairro e do próprio centro cultural, e os preços de peças 

e shows são bastante acessíveis em relação aos teatros e casas de espetáculos da cidade.  

Com esses recursos, a marca vai conquistando, cativando seus frequentadores pelo 

acolhimento, representando um lugar de prazer, para se sentir bem assistindo um show, uma 

exposição ou simplesmente um lugar para encontrar os amigos.   

Imperator: sinta-se em casa. 
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Pós escrito 

No dia 29 de novembro, quando essa dissertação já estava finalizada, 

recebi do gestor de comunicação, Diogo Galindo, material que havia 

solicitado sobre marca Imperator, desenvolvida pela equipe da Fábrica 

Arquitetura, de João Calafate, para a reinauguração e que não chegou 

a ser aplicada.   

A principal contribuição desse material, é a confirmação de que a 

forma original da fachada do cinema é parte integrante da imagem da 

marca Imperator, independente de símbolo, cor ou logotipo. 
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