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RESUMO

Os estudos de movie-going, isto é, ir ao cinema assistir a um filme, ainda engatinham
dentro do Brasil. Ao mesmo tempo, a ida ao cinema é uma das atividades culturais preferidas
do brasileiro, especialmente dentre aquelas realizadas fora de casa. Nesse contexto, um dos
públicos mais relevante em termos de bilheteria é o jovem de 18 a 24 anos, além de ser bastante
influente para segmentos de outras idades. Em suma, conquistar o consumidor jovem,
conhecido atualmente pela ótica de coortes como Younger Millennial, é essencial para todo
filme com expectativas comerciais e, portanto, é vital entender como esse coorte geracional
pratica o movie-going e como o consumo ocorre durante essa prática, objetivo geral deste
estudo. Ademais, os objetivos específicos apontam para o entendimento de como são
construídas as escolhas por filme/sala em uma ida ao cinema. Destaca-se que este trabalho se
escora nas Teorias da Prática e em suas aplicações em pesquisas de comportamento do
consumidor como fundamentação teórica para entender o consumo, uma vez que esta ótica
também considera os aspectos coletivos e inconspícuos de uma prática. O texto também aborda
conceitos como Meeting Points, Teoria Geracional, Estilo de Vida, Gosto e da literatura
nacional e internacional existente sobre o movie-going. Como abordagem, aqui se lançou mão
da pesquisa qualitativa para investigar a questão e criar maior familiaridade com o tema, já que
ele está sendo observado de um ponto de vista teórico menos comum aos estudos de cinema. A
técnica de Roda de Conversa foi eleita para a coleta dos dados principal e a Análise de Conteúdo
foi escolhida como forma de interpretação e tratamento. Nesse âmbito, os processos de escolha
do jovem consumidor de cinema podem se revelar menos apoiados em gosto e estruturas
expressivas individuais e mais em construções coletivas relacionadas à prática e aos aspectos
sociais intrínsecos. Os resultados mostram ser possível identificar 5 tipologias diferentes de
práticas movie-going: ida ao cinema enquanto companhia, ida ao cinema enquanto encontro
social, ida ao cinema enquanto entretenimento, ida ao cinema enquanto esforço cultural e ida
ao cinema enquanto exercício de estilo de vida. Elas representam lógicas práticas comuns ao
movie-going, onde os diversos elementos da prática se fazem presentes e interagem entre si de
maneira mais ou menos parecida. Isso gera implicações gerenciais úteis a diversos perfis de
profissional.
Palavras-Chave: Comportamento do Consumidor, Movie-Going, Cinema, Roda de Conversa,
Análise de Conteúdo, Younger Millennial

ABSTRACT

Movie-going studies, that is, going to the theater to watch a movie, are still in early
stages of development inside Brazil. At the same time, going to the movies is one of the
Brazilian's favorite cultural activities, especially among those performed outside the house. In
this context, one of the most relevant audiences in terms of box office is the young consumers
between 18 and 24 years old, in addition to being very influential for segments of other ages.
In short, winning over the young consumer, known today from the perspective of cohorts as
Younger Millennial, is essential for every film with commercial expectations and, therefore, it
is vital to understand how this generational cohort practices movie-going and how consumption
occurs during this practice. Moveover, the specific objectives of this study focus on
understanding how the choices of film / cinema are constructed for movie-going. It is worthy
of mention that this work is based on the Theories of Practice and its applications in consumer
behavior research as a theoretical basis for understanding consumption, since this optics also
considers the collective and inconspicuous aspects of a consumption practice. This text also
dialogs with authors who address concepts such as Meeting Points, Generational Theory,
Lifestyle, Taste and also the existing national and international literature on movie-going. The
qualitative research approach was used to investigate the issue and create greater familiarity
with the topic, since it is being observed from a theoretical point of view that is less common
to movie-going studies. The Round Table Conversation technique was chosen for main data
collection and Content Analysis was selected as a form of interpretation and treatment. In this
context, the processes of choosing for the young cinema consumer may reveal themselves as
less based on individual taste and expressive structures and more on collective constructions
related to the practice and intrinsic social aspects. The results show that it is possible to perceive
5 different types of movie-going practices: movie-going as company, movie-going as a social
gathering, movie-going as entertainment, movie-going as a cultural effort and movie-going as
a lifestyle exercise. They represent practical logics common to movie-going, where the different
elements of practice are present and interact with each other in a more or less similar way. That
is a valuable administrative information to a wide variety of professionals.
Keywords: Consumer Behavior, Movie-Going, Cinema, Theories of Practice, Content
Analysis, Younger Millennials.
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1. INTRODUÇÃO – CONSTRUÇÃO JUSTIFICADA DOS OBJETIVOS
1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO
Esta dissertação lança um olhar para a prática de ir ao cinema. Conforme o Panorama
Setorial da Cultura Brasileira1, de Jordão e Allucci (2014), percebe-se que ir ao cinema é
preferência para o consumidor brasileiro, especialmente quando se especifica que a atividade
cultural ocorra fora de casa. Exceto no Nordeste, ela é a mais realizada pelo brasileiro.
Tabela 1: Ranking de atividades culturais mais apreciadas

Fonte: Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013/2014 p.56
Tabela 2: Ranking de atividade culturais realizadas fora de casa

Fonte: Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013/2014 p.56

Essa preferência talvez seja um dos motivos pelos quais se viu um crescimento notável

1

Disponível no site panoramadacultura.com.br – O Panorama Setorial da Cultura Brasileira se autodefine,
conforme a página do site em que está disponível, como “um estudo amplo, nacional, em constante
desenvolvimento, com a intenção de fornecer um painel sobre a cultura artística no país”. O percurso metodológico
desse estudo foi composto por uma pesquisa quantitativa, com aplicação de questionários para pessoas de classes
A, B, C e D (conforme critério Brasil de 2013), de faixas etárias entre 16 e 75 anos. Foram feitas 1620 entrevistas
em 74 municípios do país. O instrumento de coleta foi o questionário de perguntas fechadas, levantadas através de
variáveis já apresentadas.
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da quantidade de espectadores que vai ao cinema a cada ano, assim como a abertura de mais
salas de cinema, especialmente em Shopping Centers, em um modelo de Multiplex2 (CAPUTO,
2011) desde 2002 até hoje. Dados coletados pela Agência Nacional do Cinema3 (ANCINE)
mostram essa realidade. Nos últimos anos, mais de 500 salas de cinema foram abertas: um
aumento de cerca de 20% em todo o país entre 2014 e 2018 (de 2833 para 3347 salas de
exibição)
O que se destaca neste cenário de expansão é a grande presença de jovens dentre a
segmentação de idade dos consumidores. Aliás, a grande maioria dos que consomem cinema
está dentre 20 e 29 anos de idade. Logo na sequência, o segundo maior segmento de idade são
os jovens entre 15 e 19 anos. Se considerarmos os públicos de 15 a 29 anos, mais da metade
dos consumidores está distribuída nestes recortes.
Conforme a tabela abaixo, elaborada pelo Instituto Mídia Dados (2017), se atesta essa
predominância dos jovens dentre os consumidores de cinema.
Tabela 3: Percentual de consumidores de cinema por classe econômica e idade

Fonte: Mídia dados, 20174

Com esse escopo estatístico em mente, pode-se presumir que o consumidor jovem é
importante para o sucesso comercial de um filme, por representar a maioria do universo de
consumidores. Porém isso ganha mais importância ainda numa época em que o consumidor

2

De acordo com Caputo (2011), a sala Multiplex é aquela em que dentro de um único espaço “há diversas salas,
com os mais variados tipos de projeção, que ainda continuam a fascinar e atrair o público”
3
Disponível no link
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/mercado_audiovisual/pdf/mercadoaudiovisualbr_2017_1.pdf
4
Disponível no link
https://dados.media/#!/view/CATEGORY/CINEMA/MDB_CIN_PERFIL_CONSUMIDORES_EVOLUCAO_P
ENETRACAO
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jovem tende a influenciar todos os outros ao seu redor. Uma pesquisa da agência de pesquisa
especializada no jovem, a Box 1824, defende a tese da importância do jovem como inspiração
e aspiração para outros públicos:
Pessoas jovens representam novas linguagens e comportamentos. E eles estão
influenciando diretamente os hábitos de consumo. Estão posicionados no topo da
pirâmide de influência, e são aspiracionais para os que são mais jovens, e
inspiracionais` para os mais velhos (BOX 1824, 2010).

Ao mesmo tempo que agências de mercado se mostram interessados na influência do
jovem, Edgar Morin (2011, p.144) trata da questão da juventude a partir de um prisma
sociológico. Ele vem a notar, durante a modernidade, uma reorganização da hierarquia de
influência social a partir da promoção da juventude, que faria com que a criança entrasse no
universo da juvenil mais precocemente e, ao mesmo tempo, faria com que o velho fosse
desvalorizado. Sua sabedoria e experiência seriam “lenga-lenga, desusada, anacronismo”
(MORIN, 2011 p.144), então a velhice se torna desligada e deslocada da relevância social. O
movimento geral que se pôs a partir de 1930 é o da “degerontocratização”5 e do aparecimento
de movimentos culturais ligados aos valores juvenis. Ao mesmo tempo:
O novo modelo é o homem em busca de autorrealização, através do amor, do bemestar e da vida privada. É o homem e a mulher que (...) querem ficar sempre jovens
para sempre se amarem e desfrutarem do presente (MORIN, 2011, p.145).

Ademais, o tema da juventude não é só de interesse do homem e mulher novos: os mais
velhos não querem envelhecer, eles também se esforçam em se rejuvenescer, estancar o tempo.
Como consequências disso, os valores do jovem, que vive as questões da adolescência com
mais intensidade a partir da modernidade, orientam a cultura de massa a partir de sua ótica e
seu estilo de vida (MORIN, 2011).
Por conseguinte, a conquista do público jovem é essencial para qualquer filme, muito
mais que somente do ponto de vista estatístico, do ponto de vista sociológico e do
comportamento do consumidor moderno. Afinal, se o jovem pode influenciar as tendências de
consumo e da cultura de massa, valorizar a juventude, como diz Morin (2011), talvez também
se aplique intensamente ao cinema. Portanto, isso pode fazer o jovem ser público mais
importante para o sucesso de um filme. É daí que nasce a necessidade de entendimento profundo
5

Este é um conceito de Morin (2011) que surge a partir da re-hierarquização dos valores promovidos pela
sociedade que, no entendimento dele, estaria passando a promover uma desvalorização das pessoas mais velhas
em detrimento das mais jovens no que diz respeito à hierarquia social. De acordo com o autor, anteriormente à
década de 1930 a sociedade se encontrava em um estado de “gerontocracia”, isto é, as pessoas mais velhas tinham
um poder maior para fazer a sociedade à sua maneira. A partir deste período, entretanto, foi promovida uma ruptura
deste modelo, resultando então em uma “degerontocratização”
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de seu comportamento e das suas práticas de movie-going. Ainda mais quando o setor está em
amplo crescimento, como dito anteriormente.
Existe outro motivo que sustenta esse recorte de público: ao fazer uma segmentação
em busca de grupos homogêneos com base no consumo de atividades culturais, Jordão e Allucci
(2014) encontraram um agrupamento relevante: o do consumidor de cinema. Este se destaca
pelo consumo acima de média de movie-going, enquanto as outras atividades culturais são
consumidas abaixo da média. O que é mais importante destacar é que este segmento possui uma
incidência significativa de indivíduos entre os 16 e 24 anos.
Nesse sentido, considerando toda a literatura e dados existentes, este trabalho optou
por estudar indivíduos entre 18 e 24 anos de idade. Este parece um recorte presente de forma
relevante em todos os trabalhos e dados aqui apresentados, portanto, permite um uso mais
assertivo dos estudos existentes. Esta é uma faixa etária que está mais próxima de um valor
“central” dentre as segmentações destes estudos. Além disso, pesquisar com a participação
indivíduos menores de idade - como no trabalho de Jordão e Allucci (2014) - gera
procedimentos éticos adicionais para possibilitar a aplicação das metodologias, como
autorizações de pais ou tutores. Dessa forma, decidiu-se trabalhar somente com jovens adultos.
É necessário deixar claro, antes de progredir mais, que o consumo de cinema se
entenderá, neste trabalho, inserido dentro da prática de “ir ao cinema”: ou, do inglês, moviegoing - expressão que se usará muito neste texto que se refere a, especialmente a prática de
comprar um ingresso, sair de casa e assistir a um filme dentro de uma sala de exibição, mas que
também pode incluir diversas outras atividades que compõe um “combo” de entretenimento
(SÁ-EARP, 2009).
Em uma nota mais pessoal, é justo dizer que há uma questão individual que motiva este
trabalho. O autor é profissional da área cinematográfica brasileira e, sempre que confrontado
com as questões comerciais da atividade audiovisual, sentia-se desamparado por informações
confiáveis e atualizadas acerca do consumidor de cinema. Isso foi o fator que gerou o interesse
neste tema específico.
Uma produção acadêmica com foco no jovem consumidor de cinema se justifica pelo
grande espectro de profissionais que podem utilizar os dados descobertos. Desde produtores de
cinema, que estão envolvidos diariamente na realização cinematográfica e que, com o sucesso
comercial em mente, podem encontrar elementos para tomada de decisão neste estudo;
passando por profissionais de gestão mídia, que podem entender a partir do trabalho se o cinema
de fato é uma oportunidade de contato interessante, a depender das práticas de movie-going do
14

jovem; e também serve para os administradores de salas de exibição entenderem o que podem
adequar para atender às necessidades do seu consumidor.
A imagem abaixo demonstra a cadeia produtiva do audiovisual. A maioria destes
agentes pode se beneficiar das conclusões deste trabalho:
Figura 1: Cadeia Produtiva do Audiovisual6
Fonte: SEBRAE, 2016, p.16

Portanto, a expectativa deste trabalho é gerar conhecimento acerca do comportamento
de consumo na prática de movie-going do jovem, e fazer isso de uma maneira que compreende
as diversas práticas de consumo possíveis por este segmento. Conforme Brito (2017), somente
a partir de um passado recente se começou a expandir os estudos de consumidor de cinema para
além dos Estados Unidos.
O estudo de audiências de cinema tem vindo a ganhar relevo nos últimos anos. Este
fenômeno é potenciado por fatores como o crescimento da indústria cinematográfica,
bem como do interesse acadêmico. Não obstante, a investigação sobre o consumo
cinematográfico tem sido criticada por algumas das suas limitações. Por um lado, a
maioria dos estudos tem por base dados provenientes dos Estados Unidos da América,
por outro, trata o espectador como um elemento unidimensional. (BRITO, 2017, p.ii)

Além do que Brito (2017) nos traz, existem evidências acadêmicas que sustentam a
importância de se estudar as práticas de movie-going do jovem brasileiro. A quantidade de
artigos e produções científicas existentes sobre o tema dentro da realidade brasileira é bastante
pequena. Após uma exaustiva revisão dos artigos/dissertações disponíveis nos principais
diretórios acadêmicos, chegou-se à tabela 4, apresentada a seguir. Ela resume protocolo
utilizado pelo autor, mostrando a relação entre o número total de artigos/dissertações

6

Para os fins deste trabalho considera-se somente o cinema dentre os agentes consumo/exibidores.
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disponíveis, os trabalhos selecionados e as palavras-chave de pesquisa que os geraram.
Explica-se como ela foi concebida: na primeira coluna há a base de dados em que a
pesquisa foi feita. EBSCO, CAPES e Scielo foram escolhidas com base na sua capacidade de
agregar mais de uma fonte de artigos ao mesmo tempo (Web of Science, Scopus, Emerald etc.),
que, juntas, abrangem um universo de material extenso. Na primeira linha temos as palavraschave que foram inseridas. Elas foram escritas no campo de pesquisa em conjunto, exatamente
como estão na tabela. Não foram aplicados filtros para além das palavras-chave detalhadas. As
linhas mostram os números de artigos/dissertações que foram encontrados pela base de dados,
assim como a quantidade de textos que o autor selecionou como relevantes para sua dissertação.
Os critérios que fizeram o autor selecionar, ou não, um texto específico foram: após a
leitura de todos os abstracts dos trabalhos resultantes da pesquisa, um texto foi considerado
como interessante com base na interlocução que foi feita entre os temas de consumo,
administração e cinema. Foi uma interpretação individual feita pelo autor que avaliou de forma
subjetiva a sua utilidade dentro deste estudo. Ou seja, textos somente sobre cinema não
entraram, assim como os exclusivamente sobre administração ou consumo.
Tabela 4: Relação entre número de resultados e palavras chave para pesquisa de artigos nas
plataformas EBSCO, CAPES e Scielo
Plataforma

Palavras-chave:

Cinema Consumo

de pesquisa

Consumidor
Cinema

Número de resultados

485

96

Número de artigos selecionados

7

4

Número de resultados

795

448

Número de artigos selecionados

9

3

Número de resultados

37

2

Scielo

Número de artigos selecionados

2

1

SPELL

Número de resultados

0

0

EBSCO

CAPES

Número de artigos selecionados
Web of

Número de resultados

2

1

Science

Número de artigos selecionados

0

0

Número de resultados

7

1

Número de artigos selecionados

0

0

Scopus

Elaboração do autor

Com esse contexto em mente, considera-se justo dizer que existem diversos enfoques
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que se pode estudar dentro do tópico de comportamento de consumo de cinema. Aqui a ideia é
se apropriar das chamadas Teorias da Prática no sentido de observar os modos diferentes de
práticas que ir ao cinema pode envolver. Trata-se de um conjunto de ideias que tem como ponto
de partida o trabalho de Pierre Bourdieu, assim como as propostas de Alan Warde (2005 e
2014), Shove et al. (2012) e Torkkeli et al. (2018), autores que aplicam as Teorias da Prática
em estudos voltados para o consumo, como detalharemos no próximo capítulo. Não se pretende,
entretanto, trabalhar com a obra completa desses autores, somente com excertos teóricos que
ofereçam a este projeto lentes conceituais para norteá-lo.
O primeiro destes nortes é o entendimento de que as práticas de consumo passam por
escolhas. Do ponto de vista do Bourdieu (1983) essas escolhas advêm de uma construção
coletiva operada pelo que ele chama de habitus, cuja definição é dada da seguinte forma:
As práticas e as propriedades constituem uma expressão sistemática das condições de
existência (aquilo que chamamos estilo de vida) porque são o produto do mesmo operador
prático, o habitus, sistema de disposições duráveis e transponíveis que exprime, sob a forma
de referências sistemáticas, as necessidades objetivas das quais ele é o produto: a
correspondência que se observa entre o espaço das posições sociais e o espaço dos estilos de
vida resulta do fato de que condições semelhantes produzem habitus substituíveis que
engendram, por sua vez, segundo sua lógica específica, práticas infinitamente diversas e
imprevisíveis em seu detalhe singular(...) (BOURDIEU, 1983 p.83)

O que se pode destacar do pensamento do autor francês é a noção de que a escolha não
é necessariamente algo completamente individual, desprovido de uma construção coletiva que
influencie, ou que efetivamente dite gostos e preferências (BOURDIEU,1983). As lentes
teóricas deste trabalho passarão sempre por esta ideia. Resta, no entanto, perceber como
exatamente o habitus pode trabalhar inserido dentro do cotidiano do consumo de cinema.
Thiery-Cherques (2006), ao fazer um programa de aplicação das Teorias da Prática,
descreve o funcionamento do habitus em Bourdieu da seguinte maneira: quase onipresente nas
práticas diárias, o habitus trabalha no sentido de economizar os esforços da escolha. O cálculo,
o pensamento são reduzidos em função das disposições específicas que cada indivíduo ou grupo
tem. Dessa forma, o que se faz claro é que estas disposições não são fixas: são adquiridas e
descartadas à medida que as estruturas sociais são interiorizadas ou esquecidas. Nesse sentido,
são o produto de uma aprendizagem que faz com que um certo conjunto de atitudes e práticas
se tornem “naturais” para determinadas situações. Entretanto, não se corre o perigo de entrar
em um determinismo absoluto: a construção individual e a liberdade de escolha se dão, não de
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um formato comum ao “sujeito sartriano” 7(THIRY-CHERQUES, 2006 p.34), mas a liberdade
limitada que cada campo permite a partir de suas regras específicas. O habitus é tampouco
completamente coletivo - as experiências individuais e a forma como cada um lida com seu
sistema de disposições, as assimila ou reorganiza ao longo do tempo - também fazem parte da
sua operação (THIRY-CHERQUES, 2006).
A partir disso, portanto, pode-se entender a complexidade das estruturas que operam
dentro do universo da escolha e da preferência. Esgotar todos os mecanismos possíveis e
intrincados de consumo de cinema não seria possível neste trabalho, afinal, como o próprio
Bourdieu (1983, p.83) diz, “condições semelhantes produzem habitus substituíveis que
engendram, por sua vez, (...) práticas infinitamente diversas e imprevisíveis em seu detalhe
singular”. Por isso, aqui se escolheu dar atenção para o entendimento mais profundo de duas
escolhas possíveis inseridas na prática do movie-going.
Estas escolhas são o filme a ser assistido e a sala de cinema onde isso acontecerá. Estes
dois elementos estão presentes em pesquisas anteriores, inclusive foram eles que deram origem
ao título do artigo de Esteves e Slongo (2009), que perguntam: “O filme ou a sala? O que leva
o espectador porto-alegrense ao cinema?”. O trabalho destes autores se propõe a fazer uma
análise das motivações e atributos das salas e filmes que determinam a ida do espectador ao
cinema. Ao longo do artigo, não é citada nenhuma outra decisão a ser tomada quando se vai ao
cinema. Esta ausência levou esta dissertação a uma proposição que se torna ponto de partida
para o trabalho: filme e cinema estão dentre escolhas importantes para a prática do movie-going.
Isso funciona, também, para facilitar o aprofundamento em alguns aspectos de uma prática de
consumo que, em sua manifestação, é muito mais ampla e complexa. Nesse sentido, este estudo
opta por se aprofundar nas escolhas de filme e sala a partir de agora.
Fica, entretanto, uma ressalva com relação ao trabalho de Esteves e Slongo (2009) que
pode ser importante para manter uma certa coerência teórica. As teorias de comportamento do
consumidor no artigo mencionado tratam mais da tomada de decisão e das motivações
envolvidas nestas decisões. Alguns autores, sobretudo Warde (2014), que abordaremos adiante
neste texto, farão uma complementação ao entendimento do consumo com base nestas ideias,
mostrando suas virtudes, mas principalmente algumas de suas limitações – como a lacuna

7

Essa relação entre Sartre e Bourdieu é abordada pelo organizador Renato Ortiz na introdução do livro de 1983
“Sociologia” de Pierre Bourdieu. De acordo com Ortiz (1983) Bourdieu faz críticas ao ultra subjetivismo
empregado por Sartre, ainda que as questões com que se depara sejam parecidas, porém as respostas são distintas.
Sartre tenta tecer uma ideia que, de modo mais completo, fuja de certa dicotomia subjetivismo/objetivismo e
entenda como os indivíduos e o mundo interagem entre si, moldando um ao outro. Ele mostra como o homem é
ao mesmo tempo o produto do que fez e produtor do que fará dele mesmo.
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teórica deixada sobretudo aos aspectos ordinários e inconspícuos do consumo.
Nesse âmbito, expõe-se o problema de pesquisa desta dissertação: como se dão as
escolhas de consumo de filme e sala inseridas nas práticas de movie-going de jovens de 18 a 24
anos?
Sá-Earp (2009, p.82) notou um fenômeno com relação à prática do movie-going, que
é bastante comum no Brasil. “Em suma, o espectador, via de regra, não sai de casa apenas para
assistir a um filme, mas para desfrutar de todo um combo de entretenimento”. Esta noção de
que a ida ao cinema envolve muito mais que o filme em si é, também, bastante antiga: existe
uma frase creditada a Alfred Hitchcock que também versa sobre isso: “Um filme é bom quando
o preço do jantar, do ingresso e da babá valeram a pena”8. Nesse sentido, considera-se também
que a distribuição das salas brasileiras é majoritariamente constituída de espaços Multiplex
(CAPUTO, 2011) localizados em shopping centers, e que isso faz com que o cinema enquanto
espaço físico onde o filme será assistido seja parte essencial dos desdobramentos em práticas e
comportamentos de consumo de cinema. Também pelos negócios que operam no entorno das
salas e como o “combo” é alterado à cada escolha de espaço a ser visitado, explorar a escolha
do cinema e, por que não, do espaço ao redor que será visitado, é item relevante para esta
dissertação.
A outra escolha que foi feita é a de aprofundar o entendimento da opção sobre filme
em si. Entender as práticas que envolvem a escolha de um título a ser visto são essenciais para
a indústria, mesmo assim, a bibliografia acerca deste tema, igualmente como os estudos de
mercado, são escassos para o mercado do Brasil. Retomando a tabela 4 (p.16), que mostra a
pequena quantidade de literatura disponível sobre o tema– por exemplo: de 493 artigos que
apareceram na pesquisa das palavras chave “Cinema e Consumo” somente 7 tinham artigos
relevantes para este texto - também não se pôde identificar através do levantamento de
literatura, feito de forma exaustiva, estudos com o recorte do jovem de 18 a 24, publicados a
menos de 10 anos – o último foi de Priscila Esteves (2007) da UFRGS – que tinha como foco
o consumidor de Porto Alegre. Portanto, pode ser de grande relevância entender como se
constrói a escolha de um título dentro do escopo do movie-going.
Além disso, existe outra questão interessante a ser entendida dentro do universo das
práticas do movie-going. Diaz, Molina e Gómez (2017), descrevem as diferenças no perfil do
consumidor que compra o ingresso na bilheteria e o que adquire as entradas on-line. Eles

8

Frase informal creditada à Hitchcock. Tradução livre. Disponível em
“https://www.csmonitor.com/Books/2012/0812/Alfred-Hitchcock-10-quotes-on-his-birthday/A-good-film”
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descobrem, por exemplo, que consumidores que fazem compras de ingresso pela internet tem
maior disposição em tirar férias em casa que os que adquirem as entradas presencialmente. Ou
que os consumidores de canais off-line têm mais disposição em praticar atividades sociais como
serem voluntários ou ajudarem instituições beneficentes. Eles também falam sobre questões
mais amplas e que se não se inserem somente dentro do escopo do cinema. Entretanto, com
base em seus achados não é interessante pensar sobre como isso se aplica em relação ao moviegoing? Em um primeiro pensamento, será que é possível separar estes dois grupos em
comportamentos distintos que alteram por completo o processo de escolha filme/sala? Esta é
outra questão que diz respeito a esta dissertação.
Adiante se apresentará o objetivo geral e os objetivos específicos que desdobram do
problema de pesquisa: como se dão as escolhas de consumo de filme e sala inseridas nas práticas
de movie-going de jovens de 18 a 24 anos?

1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

A partir do que foi exposto nos itens anteriores, e também entendendo esta pesquisa
como exploratória, pode-se afirmar que o objetivo geral deste trabalho é: entender como se dão
as escolhas de consumo de filme e sala inseridas nas práticas de movie-going de jovens de 18 a
24 anos. Para a delimitação dos objetivos específicos, parte-se da ideia de que existem duas
grandes escolhas a serem feitas quando se assiste a um filme no cinema: a sala de exibição, isto
é o espaço físico que será visitado e também o título em si, além de questões subjacentes como
a forma de aquisição deste ingresso: on-line ou in loco.
Resultantes disso, pode-se entender que os objetivos específicos desta dissertação são:
- Explorar a escolha de jovens de 18 a 24 anos para eleger uma sala de exibição
específica.
- Explorar a escolha de jovens de 18 a 24 anos para eleger um filme em específico a
ser assistido.
- Identificar as influências que escolher um filme causa na escolha de salas, assim
como o contrário: as influências que escolher uma sala geram na escolha do título.
- Entender como as práticas de consumo de movie-going se alteram à medida que
os(as) jovens compram os ingressos on-line ou na bilheteria.
Com base nos objetivos aqui apresentados, a seguir se mostrará a estrutura pela qual
esta dissertação se organizará.
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para atingir os objetivos e responder ao problema de pesquisa, este trabalho será
dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 conta com a introdução e contextualização do tema,
seguida pela exposição dos objetivos e justificativas do estudo. Logo após temos o capítulo 2,
em que a ideia foi trabalhar com dois agrupamentos teóricos diferentes: um com o objetivo de
entender a prática de consumo que é o movie-going (subcapítulo 2.1), assim como as formas
pela qual ele se insere nas Teorias da Prática, e outro com foco no consumidor da geração jovem
atual, porém partindo de um ponto de vista crítico (subcapítulo 2.2).
O capítulo 3 se presta a explicação das metodologias utilizadas, assim como a ligação
respectiva aos objetivos específicos. Em especial destaca-se a Roda de Conversa e a relação
existente entre essa técnica e a sua aplicação bem-sucedida junto a jovens, assim como na defesa
da Análise de Conteúdo enquanto forma de interpretação destas Rodas de Conversa. Já o
capítulo 4 se dedica ao entendimento e análise das informações coletadas durante a fase
empírica.
Ao longo do capítulo 5 serão delineadas a conclusões da dissertação, assim como as
limitações circunstanciais impostas ao longo do percurso, possibilidades de estudos futuros e,
por fim, as aplicações gerenciais que podem ser extraídas com base neste estudo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – O CONSUMO DE CINEMA

É necessário fazer uma explicação com relação à utilização de autores e teorias
específicas dentro desta dissertação. A maioria das referências teóricas aqui utilizadas
constituem fragmentos de teorias que possam ajudar a entender o consumo de cinema por
jovens. Nesse sentido, o esgotamento ou a total conformidade com as ideias apresentadas nos
textos aqui discutidos não são uma intenção ou um objetivo.
O entendimento do que é o cinema enquanto um fenômeno se faz necessário para este
estudo. Neste intuito, Edgar Morin (2014) traz ideias que nos auxiliam a fazer as distinções
necessárias para delimitar o que é o “cinema” enquanto fenômeno e suas características
essenciais. Em primeiro lugar, Morin deixa claro que existe um certo antagonismo entre os
elementos básicos da produção cinematográfica. Se por um lado o cinema é arte, sonho,
emocionante; existe também o filme e este é técnica, indústria. A atividade cinematográfica é
desenvolvida entre os dois (MORIN, 2014), uma vez que as sensações são extraídas de uma
imagem cuja finalidade não era, como anos antes, a de ser objetiva ou científica, mas a de ser
um espetáculo. Até o comum se torna espetáculo no cinema, como os irmãos Lumiére
mostraram9. O cinema tem a capacidade de se alimentar dos elementos da realidade, porque a
representação de si próprio interessa ao público: os primeiros filmes produzidos para serem
vistos em sala de cinema eram filmagens de cenas cotidianas.
No entanto, que realidade é esta que está projetada na tela? Morin (2014), trata de como
o cinema tem a capacidade de alterar as noções de tempo e espaço de uma maneira que a
percepção final passa uma sensação de realidade. O espectador é colocado em qualquer ponto
do espaço tempo, metamorfoseado pela imagem. Essa metamorfose pode ser manifesta, isto é,
partir do pressuposto de que o que é mostrado é fantasia, ou latente, feita para gerar um
sentimento de naturalidade. Em ambos os casos, as técnicas cinematográficas para que se faça
isso são as mesmas. É essa capacidade que faz com que o universo do cinema seja “um universo
mágico das metamorfoses” (MORIN, 2014 p.86). A fluidez com que tudo é transformado e
significado abre a capacidade de antropomorfizar as coisas, ou de cosmomorfizar o humano.
Isto é, trazer características humanas ao que não o é, assim como trazer elementos do universo
para dentro do humano.

9

Como se viu em “Trem Chegando na estação”, 1895, por exemplo.
Disponível no Link https://www.youtube.com/watch?v=BJ-erdGjrFg
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Essa habilidade de significar e ressignificar a realidade em prol da composição da
imagem, quando acrescentada ao habitat natural do cinema, isto é, salas escuras, com atmosfera
onírica, cheias de músicas e imagens impressionantes, faz com que o espectador atribua ao
cinema uma característica mágica. Essa magia é ilusão, mas a capacidade de projeçãoidentificação que a audiência pode fazer é bastante real: de projetar os anseios, sentimentos,
desejos e aspirações para a tela (projeção) ao mesmo tempo que estabelece uma incorporação
do que se passa no filme com seu próprio ego (identificação). Essas duas capacidades não são
individuais, mas sim, um complexo de transferências recíprocas. Este complexo coincide com
o da “participação afetiva” (MORIN, 2014, p. 111-113) e este arcabouço projeçãoidentificação/participação afetiva é ilimitado. Afinal se uma pessoa comum pode se identificar
e sentir empatia por uma estrela de cinema, pessoas cujas realidades não poderiam ser mais
diferentes, o mesmo ocorre no que se diz respeito aos personagens que essas estrelas
interpretam.
Os garotos de Paris e Roma brincam de índio, de mocinho e bandido. E da mesma forma as
meninas brincam de casinha. No Cinema, senhoras podem se identificar com prostitutas, e
pacatos funcionários, com gangsters. A força da participação no cinema pode conduzir a
identificação até os desconhecidos, ignorados, desprezados ou odiados, da vida diária.
(MORIN, 2014, p. 130)

Nesse sentido a participação afetiva é um fundamento estrutural do cinema. Fundamento
este que permite ao cinema satisfazer a necessidades. Morin (2014, p. 139) explica que o cinema
satisfaz aquilo que o mundo prático não consegue: “evadir, de se perder em outras paragens, de
esquecer seus limites, de participar do mundo e..., finalmente, fugir para se encontrar consigo
mesmo” (MORIN, 2014, p. 139). Dessa forma, o cinema conseguiria uma capacidade sem
limites de fornecer esses escapes e encontros ao espectador. Talvez seja por isso que a
participação afetiva se transforme, na maioria das vezes, em uma satisfação afetiva. E pode ser
esse o principal motivo por que o cinema tenha adquirido tanta relevância à despeito de sua
juventude enquanto arte e enquanto invenção.
Existe outra característica importante do cinema: ele é adaptado para ser espetáculo
coletivo. As palavras do próprio autor ao descrever uma experiência de ida ao cinema,
explicitam um pouco disso:
O sinal sonoro nos convida. Uma lojinha entre outras oferece em seus balcões enormes rostos
pintados, fotografias, beijos, abraços, cavalgadas. Entramos na escuridão de uma gruta
artificial. Uma poeira luminosa se lança e dança sobre uma tela; nossos olhos se saciam; ela
toma corpo e vida: ela nos leva a uma aventura errante: atravessamos tempos e espaços, até
que uma música solene dissolva as sombras sobre a tela que volta a ficar branca. Saímos e
falamos sobre as qualidades e defeitos do filme. (MORIN, 2014, p.19)
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Percebe-se a utilização dos verbos conjugados no plural: “saímos, falamos, entramos”.
Portanto, aparentemente faz sentido utilizar um prisma teórico que considera as influências para
além do indivíduo se o foco do estudo é uma prática de consumo que é, intrinsicamente,
coletiva. Em nenhum momento se pretende desprezar os atributos individuais que estão em
jogo. O complexo da projeção-identificação é, no fim das contas, um processo de cada
indivíduo, a questão é que as percepções e as internalizações que esse indivíduo acaba fazendo
partem do contato com o mundo (Morin, 2014, p. 116) e, consequentemente, com aspectos
sociais, como se explicará em seguida.

2.1.1. – CONSUMO E AS TEORIAS DA PRÁTICA

Bourdieu é um autor que se debruça sobre analisar essa relação do indivíduo com seu
entorno. O agente social com a sociedade. O já mencionado habitus, de forma orgânica e que
internaliza os diversos fatores sociais que o compõe, é um operador que media a ação (ORTIZ,
1983). As Teorias da Prática, que justamente se prestam a observar esses fenômenos, são o
fundamento teórico deste trabalho. Elas tentam fazer uma contribuição que ajuda a evoluir o
pensamento da dicotomia objetivismo/subjetivismo. A ideia de Bourdieu (1983) era construir
uma dialética entre a interioridade e a exterioridade, o que não foge muito dos conceitos aqui
descritos de Morin, o complexo projeção-identificação é também uma relação dialética entre o
interior e o exterior.
Se a analisarmos em sua origem com Bourdieu, as práticas aparecem em decorrência do
habitus: são formas pelas quais os agentes expressam o habitus de modo mais tangível
(BOURDIEU, 1983). Nesse sentido, Bourdieu fala mais sobre como exatamente isso ocorre:
O habitus está no princípio de encadeamento das "ações" que são objetivamente organizadas
como estratégias sem ser de modo algum o produto de uma verdadeira intenção estratégica
(o que suporia, por exemplo, que elas fossem apreendidas como uma estratégia entre outras
possíveis). (BOURDIEU,1983, p.61)

Aqui a ideia é entender justamente essas estratégias e esse encadeamento de ações
dentro de uma esfera de estudos de consumo. Isso é, buscar aplicar ao consumo os conceitos
que estão no cerne das Teorias da Prática, lançando mão de autores que se dispuseram a tentar
fazer essa aplicação, como Warde (2014), Shove (2012), Torkkeli (2018) e Shatzki (1996)
Warde (2014) levanta a seguinte questão: até onde o indivíduo é completamente
soberano acerca de suas escolhas de consumo? Em seu trabalho, esse autor tenta destrinchar as
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teorias de consumo que se aproveitaram, preliminarmente, de bases teóricas que deslocam a
balança muito para o lado do indivíduo, e pouco analisam a ação da sociedade sobre o agente
individual. Ele analisa e faz críticas a aspectos das teorias, de acordo com ele, mais utilizadas
após a década de 1970, quando a academia teria se voltado a uma visão de consumidor
soberano, completamente sujeito de si quando consome. Isto é, o consumidor, ao comprar algo,
estaria expressando - soberana e conscientemente - individualidade, gosto e estilo de vida. O
consumidor é, dentro deste modelo, absoluto quanto às suas decisões e leva em conta diversos
fatores que o auxiliam em sua tomada de decisão. Esta visão, aqui explicada a grosso modo, é
a ótica primordial pela qual se entendia os fenômenos de consumo, se tornando a padrão durante
a emergência da sociologia do consumo na década de 90 (WARDE, 2014). Hoje as teorias
chamadas Consumer Culture Theory (CCT) bebem das fontes destas interpretações, e ainda que
haja uma variedade grande de dissidências e contribuições para a teoria, o que faz com que
algumas diferenças sejam relevantes e notáveis, as semelhanças com o modelo economicista de
consumidor soberano se fazem presentes. Uma das dissidências mais importantes é,
propriamente, a de Warde (2005).
De acordo com ele, modelos de pensamento baseados em um consumidor soberano são
uma interpretação conceitual de comportamento de consumidor que sofre algumas limitações
(WARDE, 2014), por exemplo: como não levar em conta as influências da indústria, que lança
mão de mecanismos como a propaganda? Ou ainda, outra pergunta importante: toda e qualquer
forma de consumo pode ser entendida como uma forma de autoexpressão? O autor argumenta
que o foco nos aspectos culturais do consumo teria feito com que outros elementos empíricos
passíveis de análise, estes também muito importantes, fossem negligenciados pela teoria.
Importante deixar claro que Warde não se opõe à teoria de cultura do consumidor, ele é
componente da linha de pensamento do CCT, entretanto ele tenta fazer complementos a lacunas
que identifica dentro do constructo teórico. Por exemplo os aspectos “rotineiros, ordinários e
inconspícuos” (WARDE, 2014, p. 282) são muitas vezes obscurecidos, além de não expandir
as investigações para questões como classes sociais, poderes aquisitivos diferentes e novas
tecnologias e panoramas que podem influenciar os fenômenos de comportamento de consumo.
Para solucionar estas questões e acrescentar à discussão teórica, Warde (2014) propõe as
Teorias da Prática aplicadas ao consumo, como uma forma de tentar ajustar o demasiado foco
na análise cultural que foi hegemônica no passado recente. A ênfase dada pelas das Teorias da
Prática ao consumo é entender justamente o fazer, mais do que o considerar ou o pensar, o
material sobre a manifestação cultural e a prática acima da tentativa de expressão individual.
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As Teorias da Prática parecem atraentes para o estudo do consumo porque prometem fazer
uma dupla correção ao trabalho anterior; primeiro, fornecendo um enquadramento alternativo
aos modelos de escolha individual, seja com base no soberano ou no indivíduo expressivo,
e, segundo, descobrindo e explorando os fenômenos normalmente ocultos na análise cultural.
Isto é melhor considerado uma questão de ênfase colocada em diferentes aspectos da conduta.
Contra o modelo do consumidor soberano, as Teorias da Prática enfatizam a rotina sobre
ações, fluxo e sequência sobre atos discretos, disposições sobre decisões e consciência prática
sobre a deliberação. (WARDE, 2014, p.286) (tradução livre)

Quadro 1: Pontos de ênfase das Teorias da Prática e modelos de indivíduo soberano

Teorias da Prática

Modelos de indivíduo soberano e
expressivo

Performances

Atos

Agir (práxis)

Pensar

Saber como

Saber que

Competência prática

Raciocínio

Hábito e Rotina

Ação

Consciência prática

Consciência Discursiva

Senso incorporado

Deliberação mental

Coletividade (outras pessoas)

Estados mentais privados

Entendimento Compartilhado

Motivação

Regulação

Individualidade

Fluxo / Sequência

Ações unitárias

Disposições

Decisões

O material

O simbólico

Elaboração: Alan Warde, 2014. Tradução livre do autor.

Discute-se um pouco o quadro 1: ele é feito como um resumo de diversas linhas de
pensamento das Teorias da Prática e não somente através dos achados de Warde (2005, 2014).
Ainda assim é possível perceber que, na visão dele, as Teorias da Prática se pautam muito mais
pelo que é feito, por disposições interiores incorporadas – cuja regulamentação ocorre de uma
maneira coletiva e compartilhada (BOURDIEU, 1983) – do que necessariamente por aquilo
que o consumidor pensa sobre si, um produto e as interlocuções simbólicas que possuir este
produto possa ter com o indivíduo. Nesse sentido, os pontos de ênfase acabam sendo traçados
em função da análise da ação e da lógica por trás da ação, em detrimento dos pensamentos e
possíveis motivações que possam gerar uma certa decisão de consumo.
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Se nos aprofundarmos no pensamento de Warde (2005), existem 3 elementos
especialmente importantes para o olhar lançado às práticas de consumo: entendimentos,
procedimentos e engajamentos. Cada qual se refere a uma parte distinta do funcionamento da
prática, mas todos são essenciais no sentido de se entender o consumo pelo viés das práticas.
Existem ainda outras formas de se operacionalizar a pesquisa empírica com base nas
Teorias da Prática. Torkkeli (2018) faz uma junção destes conceitos de Warde - devidamente
escorado em outros autores, como Schatzki (1996) - com a linha teórica desenvolvida por Shove
et al. (2012). Estes autores preferem destacar 3 elementos diferentes: materiais (ou até
produtos), competências e significados. A união destes dois pensamentos cria, de certa maneira,
uma forma possivelmente mais completa de se entender as práticas, através de um quadro
teórico em que se pode olhar para esferas diferentes da prática. A imagem abaixo ajuda a ilustrar
este conceito de Torkkeli:10
Figura 2: Triângulo de elementos da prática.

Elaboração: Torkkeli, 2018. Tradução livre do autor.

Agora a discorrer um pouco sobre os elementos da Figura 2, a começar pelos vértices
do triângulo. Shove e seus parceiros (2005) entendem as práticas através da teorização da
relação entre o material, as competências e os significados. Este primeiro diz respeito a tudo
que é físico: produtos, corpos, coisas, objetos, infraestrutura. O segundo é relativo a habilidades,
capacidades e técnicas para a realização de qualquer tipo de prática. O último versa sobre aquilo
que é significativo dentro do contexto simbólico e social (TORKKELI, 2018). Os elementos
conectores da Figura 2 são os advindos das teorizações de Warde (2005). O primeiro dos três:
10

É preciso fazer a ressalva de que Torkkeli (2018) constrói seu trabalho com base na prática de cozinhar em casa,
entretanto, um paralelo com o cinema pode ser bastante possível e interessante.
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entendimentos, diz respeito a compreensões e conhecimentos tácitos, representados em textos
e falas. O próximo: procedimentos, discorre mais sobre princípios e regras, é até um certo passoa-passo intuitivo de como fazer as coisas. Já o terceiro: engajamentos é centrado em orientações
emocionais ou normativas que influenciam a forma como um praticante age em determinada
prática. Schatzki (1996) chamaria os engajamentos de estruturas teleo-afetivas, isto é,
orientadas pelos os fins a serem alcançados ou então por questões relacionadas ao afeto e aos
sentimentos manifestados na prática.
A ideia central do triângulo de elementos de prática de Torkkeli (2018) é mostrar que
todos estes seis elementos podem ser utilizados ao se analisar uma prática. Nesse sentido, a
autora defende que as manifestações de qualquer tipo de competência só são possíveis mediante
a presença material de algo que tangibilize a prática, e durante este processo é inevitável que
um procedimento seja utilizado. Ou seja, para se fazer algo é preciso seguir algum modo
específico pré-determinado que coordene a atividade. E tudo isso está no plano da ação:
materiais, procedimentos e competências compõe os “fazeres”.
Já no plano dos “dizeres”, temos os significados, entendimentos e engajamentos. Este
último é a manifestação de um “fazer” relacionado a um plano mental elaborado para orientar
a prática, que depende um significado para existir. Além disso, durante uma atividade qualquer,
a definição de que o que se está fazendo é realmente aquela prática e não outra, passa pelos
entendimentos compartilhados entre os praticantes, pelo que aquela prática significa e pelos
motivos ou norteamentos para que aquilo seja daquela específica maneira (TORKKELI, 2018).
Este é o prisma teórico com que este trabalho vai se utilizar, algo a ser discutido mais
profundamente nos capítulos 4 e 5, em especial. Pode-se, então, prosseguir para um
levantamento mais profundo da teoria no que diz respeito ao consumo de cinema, propriamente.
Aqui a ideia é, nestes próximos parágrafos, tratar mais da questão da escolha do filme do que
da sala de exibição em si – que vai ser abordada ainda mais adiante.
É interessante pensar que os consumidores podem, quando perguntados acerca de suas
próprias experiências e contatos com o cinema, revelar preferências e gostos que os
surpreendam bastante, uma vez que nunca pensaram a fundo sobre o assunto (HERLYNA,
2012). E isso nos leva a um fator que influencia as escolhas de um título específico quando se
vai ao cinema: o gosto. Desde as primeiras peças de comunicação: trailer, sinopse, propagandas,
o consumidor pode buscar entender se gostaria ou não daquele filme. Portanto, tratar das
questões que concernem ao gosto é essencial para a proposta deste trabalho.
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Bourdieu também nos é útil no sentido de analisar como funciona o gosto, e oferece um
conjunto robusto de ideias (WARDE, 1997). Em sua visão, o gosto é um operador prático que
transmuta significados diferentes, distintos e simbólicos às coisas. Então, o gosto é uma fonte
de elementos que podem ser percebidos como uma expressão sistemática de uma “classe
particular de condições de existência” (BOURDIEU, 1983, p.170), ou seja, um distinto estilo
de vida. As práticas de consumo exibem, dessa forma, o gosto.
Ele faz parte do funcionamento do já mencionado habitus, e é, portanto, intensamente
relacionado com questões de classe e estritamente regulado: ao mesmo tempo que nós julgamos
nossas próprias disposições e práticas em consumir, em busca do que nos agrada, se torna
indissociável o ato de julgar e classificar às disposições e práticas de consumo das outras
pessoas (WARDE, 1997).
No que diz respeito ao cinema, Bourdieu (1983) trata da questão com um olhar que
abrange os contrastes de classe. Ele afirma que os membros de classes populares tendem a
recusar sistematicamente a complexidade e a elaboração propriamente estética quando isso é
posto em peças culturais com as quais tem certa familiaridade. O autor dá o exemplo dos
programas de televisão. Isso esbarra no gosto cinematográfico: ele afirma que o público popular
gosta de intrigas lógicas, lineares e estruturadas para um final feliz, além de ter um
entendimento mais claro de enredos cujas ideias são simples e dicotômicas em detrimento de
histórias sofisticadas e cheias de simbolismos. Bourdieu ainda ressalta que isso não vem,
somente, de uma falta de capacidades específicas para o consumo do cinema, mas de um
arcabouço de “valores” que negam e recusam a formalidade. Os espetáculos são mais
espetaculares, cheios de elementos, movimentação, dinamismo e propriedades que se
aproximam do espírito festivo.
Por outro lado, o gosto daqueles que vieram de famílias com maior poder aquisitivo e
maior valorização sobre a apreciação cultural tiveram experiências culturais que, porque
aplicadas desde a infância, lhes garantem um poder de julgamento “natural” sobre o que é bom
e ruim. Este “gosto natural” (BOURDIEU, 1983, p. 97) é uma forma de ideologia que torna
características de aquisição de cultura em intrínsecas à própria cultura. Ela opõe o gosto
construído desde uma idade precoce no seio familiar, sob condições de vida e classe que
favoreceriam isso, com a aprendizagem tardia e forçada. Faz com que aqueles com histórico de
erudição saibam reconhecer a cultura “legítima” (p. 94).
O conjunto de ideias das Teorias da Prática é interessante quando, novamente, se pensa
no cinema enquanto uma prática de consumo coletiva, realizada, pelo jovem brasileiro,
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sobretudo em grupos (SÁ-EARP, 2009). O quadro 1 (apresentado na p. 26), que opõe as teorias
de consumidor soberano com as teorias de prática tem dois itens que, frente a esse panorama,
parecem ser mais interessantes: individualidade versus regulação e motivação versus
entendimento compartilhado. No mesmo texto de 1983 (p.94), Bourdieu expõe uma pesquisa
quantitativa acerca dos repertórios culturais de 166 pessoas que entrevistou, e um de seus
achados foi a tendência dos respondentes tentarem simular um conjunto de conhecimentos
culturais e preferências que não seriam, de fato, reais. O que Bourdieu recebeu de respostas
eram uma tentativa de satisfazer aos gostos que os entrevistados julgavam que fossem mais
próximos àqueles do entrevistador. Ora, seria essa tendência de aproximação ao gosto de
outrem para, com isso, gerar a satisfação e conformidade, uma possibilidade para o jovem
também? Até que ponto a formação de gosto do jovem é influenciável pela construção coletiva?
Talvez o que os entrevistados de Bourdieu (1983) estivessem tentando fazer seria uma análise
do estilo de vida ao qual o entrevistador da pesquisa fizesse parte para, assim, simulá-lo. Isso
nos leva à necessidade de adentrar mais nos conceitos e autores que tratam de estilo de vida e
do panorama moderno ao qual os estilos de vida fazem parte.
Para Bourdieu o estilo de vida é, a grosso modo, um conjunto de práticas e propriedades
que constituem uma expressão sistemática das condições de existência, e tudo isso é oriundo
da operação regulada pelo habitus e pelas classes sociais. Porém se nos voltarmos para outro
autor, Toffler (1970), podemos ter uma explicação diferente, cuja aplicação, apesar de distinta,
também pode contribuir para este trabalho. Expandir a noção de que classes sociais são os
únicos determinantes de estilo de vida é necessário.
Para entender o que Toffler (1970) descreve ao tratar do estilo de vida, é necessário
entender um conceito que pode ser um dos mais importantes dentro daquilo que escreve: a
superescolha. Ele parte de um pressuposto de que no futuro que viveremos as escolhas serão
tão abundantes, múltiplas e onipresentes que isso faria com que os indivíduos ficassem
paralisados diante dessa nova realidade. Seriam tantas opções e em tantas áreas que de certa
forma o espanto causado seria imobilizante. A partir deste momento em que o individuo se
depara com a superescolha, Toffler observa que, de certa forma, os diversos grupos cujas
“formas mais esquisitas” de consumir se assemelham formam aquilo que ele chama de
“subcultos” (TOFFLER, 1970, p. 231). Eles, por sua vez, assumem a tarefa de agrupar os
diversos valores simbólicos que advém dos meios de comunicação e plataformas de consumo
em um conjunto que faça algum sentido e que os autorrepresente de alguma maneira. Eles fazem
parte de uma solução natural que a sociedade adotaria quando confrontada pela superescolha.
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Este é um futuro que Toffler previa em 1970 para os dias de hoje e que se parece com a nossa
realidade contemporânea.
Talvez um termo adequado para descrever esse processo seja a curadoria: dos modos de se
vestir, agir, pensar. O subculto age como um curador que delimita os caminhos multiplicados,
em demasia, pela superescolha. O autor chega a dar o exemplo do casal que escolhe uma
mobília: para o fazer, está equipado com um grupo “preestabelecido de gostos e preferências”
(TOFFLER, 1970, p. 227). Uma escolha em específico, como os móveis comprados quando
mobiliando a casa, portanto, mostram a afiliação para um ou outro subculto ao qual um casal
pertence ou almeja pertencer. E isso não tem mais tanta relação com a classe social, a qual, de
acordo com Toffler, tem se dividido em células menores. “O Hippie da classe trabalhadora e o
hippie que caiu fora de Exeter ou de Eton partilham um estilo de vida comum, não uma classe
semelhante” (TOFFLER, 1970, p. 235).
Chega-se portanto à essência do estilo de vida para o autor: partindo do pressuposto que o
subculto, em função das fronteiras que traça na superescolha, se torna então o que Toffler
nomeia de superproduto, então este superproduto é “um princípio organizador da vida”
(TOFFLER, 1970, p. 252). Por conseguinte, talvez o estilo de vida seja oriundo de qual
superproduto se quer adotar como resposta para as perguntas: quem sou eu? Ou talvez quem eu
quero ser? Ou com o que me identifico?
A relação disso com o cinema é a seguinte: de acordo com Toffler (1970), antes da
década de 1970 era oferecido ao espectador uma gama limitada de opções, porque no fim das
contas os filmes vistos eram somente os blockbusters do cinema hollywoodiano. Durante os
anos 70, entretanto, estes filmes fazem parte de catálogos que são completados por produções
independentes, estrangeiras ou para nichos. Ainda hoje esta lógica se mantem: os filmes de
estúdio são muito bem sucedidos e hegemônicos, mas também há um certo espaço para outras
produções, inclusive lançadas direto para TV ou streaming.
Dessa forma, ainda que se perceba muito o que o Bourdieu afirma, inclusive o próprio
Toffler (1970) dá a entender que classes sociais são um aspecto fundamental de segmentação,
não há motivos para não transcender as explicações, especialmente se pensarmos que este
trabalho lida mais com um grupo de consumidores mais discriminados por idade que
propriamente com classes sociais. Nesse sentido, esta dissertação lidará com ambas teorias de
forma complementar e com a interferência do fator geracional dentre os elementos que podem
nortear as práticas de movie-going.
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2.1.2. OS COMPORTAMENTOS DE CONSUMO INSERIDOS NO MOVIE-GOING.

Uma boa forma de começar é retomando o que disse Alfred Hitchcock, célebre diretor
britânico: o movie-going não é uma prática composta pelo consumo de filmes, somente. O
retorno recebido ao final do filme deve exceder os esforços em fazer daquela prática – a babá,
o trajeto, o jantar etc. – algo viável e agradável.
Há na academia quem concorde: é necessário olhar para o contexto de consumo do
cinema, porque o movie-going é maior que somente “assistir filmes” (MORLEY, 1992).
Herlyna (2012), fez o trabalho de entender exatamente quais seriam estas influências no que se
referia ao consumo de cinema. O artigo dessa autora percorre uma metodologia qualitativa de
focus groups cujo resultado é uma taxonomia de fatores que podem ser inseridos nas escolhas
de filmes específicos.
Figura 3: Taxonomia de fatores que afetam as decisões de filmes nos cinemas

Fonte: Herlyna, 2012. Tradução livre do autor.

Este esquema mostra a complexidade e as inúmeras questões que podem aparecer
quando se vai ao cinema. Existe uma faceta interessante no mesmo artigo de Herlyna (2012),
que é uma segmentação que a autora criou: ela sustenta que existem dois tipos de consumidores
de cinema, os que vão consumir o filme, e os que vão consumir a experiência do local. Isto é,
o movie-going para este público tem mais a ver com se juntar com os amigos e partilhar
experiências com eles, e dentro disso o filme se insere como uma alternativa de programação.
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Existem outras formas de segmentar público de cinema, estas baseadas em fatores como: as
motivações, os gostos e frequência de ida ao cinema por cada indivíduo e a correlação entre
esses elementos. Entretanto, no modo de Herlyna (2012) é interessante de entender como duas
práticas de consumo se inserem dentro do contexto do movie-going, conforme o quadro abaixo.
Quadro 2: Segmentação de audiência de cinema

Segmento

Consumidor
do Filme

Propósito de assistir

Maior fonte de decisão

Para experiências
novas

De acordo com o próprio
gosto, baseado em busca
intensa de informações

Pelas mensagens
Pode assistir o filme
morais e de estilo de sozinho para aumentar a
vida
capacidade de se
satisfazer
Para experiências
novas
Consumidor
do espaço

Entretenimento

Decisão do grupo

Comportamento após assistir ao filme

Pode se tornar um comunicador do filme
escrevendo opiniões em blogs, redes sociais,
fóruns de discussão na internet e outras formas
de comunicação interpessoal

Se ficaram satisfeitos com o filme, vão comer
depois e falam sobre. Se não ficaram satisfeitos,
não falam sobre o filme.

Aproveitar tempo
livre com amigos

Fonte: Herlyna, 2012 – Tradução Livre

Dentro do escopo teórico desta dissertação, é possível questionar um pouco a afirmação
de “próprio gosto” exibida no quadro 2. A formação deste gosto, conforme estabelecido por
Bourdieu (1983), Warde (2014) e até Toffler (1970) anteriormente, sofrem influências externas.
Portanto, o gosto não nos seria, por assim dizer, “próprio”, decorrente de um estado mental
individual. Desta forma, talvez o modo mais adequado de se olhar para este fenômeno seja
entender o gosto como algo compartilhado em estruturas coletivas, conforme o quadro 1 de
Warde (p.26), nos mostra.
Sá-Earp (2009) nos afirma que o comportamento do jovem é mais pautado pelo
consumo em grupo. Dessa forma, se tomarmos o quadro 2 como referência já se pode avançar
no entendimento de como um filme específico é selecionado inserido em uma prática. A questão
que pode aparecer é se, de fato, estes grupos podem ser considerados segmentos formados por
consumidores que, dentre um conjunto de características, possuem certa homogeneidade.
Existem outras interpretações, como já foi dito: autores como Brito (2017), Kerrigan et al.
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(2013), Cuadradro e Frasquet (1999), dentre outros, se aprofundaram em questões de
segmentação de consumidores de cinema, estes últimos até com foco em consumidores jovens.
De acordo com Cuadrado e Frasquet (1999) existem 3 grupos principais: os que são
consumidores devotos, que comumente conhecemos como cinéfilos; os que consomem
“socialmente” e, portanto, são mais neutros com relação ao cinema e veem o filme como uma
forma de entretenimento; e, por fim, os que são indiferentes ao cinema: não tem tanta frequência
ou disposições que o façam gostar ou ir assistir filmes no cinema.
Para Kerrigan et al. (2013), cujo estudo quantitativo analisa os fatores que facilitam ou
dificultam ao espectador ir ao cinema, a segmentação do consumidor de cinema pode ser feita
em quatro clusters: o consumidor de cinema comercial, onde o jovem se encaixa com mais
frequência, cuja maior representação são homens com baixa educação formal; o consumidor de
cinema de arte, que são em maioria mulheres com alta educação formal (nível universitário e
pós-graduação) e de menos de 35 anos; os amantes de cinema, cuja maioria são mulheres com
mais de 50 anos e de bom grau de educação (universitário ou técnico); e por fim o último cluster
é composto por aquilo que os autores chamam de Audiência de Filmes V.O.11, que é um nicho
integrado majoritariamente por mulheres acima dos 35, com bom nível de educação formal
(ensino médio ou superior completo). Parece até haver uma sobreposição entre este cluster e os
demais, uma vez que geralmente os consumidores de cinema de arte e os amantes de cinema
também podem ter o costume de ver filmes nas línguas originais, como o próprio artigo dos
autores indica (KERRIGAN et al, 2013).
Por fim, no trabalho de Brito (2017), a clusterização definiu cinco tipos de consumidores
diferentes. O primeiro é composto pelos que veem no cinema um meio de entretenimento, e
não dão muita atenção para a ficha técnica dos filmes – se assemelham ao consumidor social
de Frasquet e Cuadrado (1999). O interessante deste segmento é que este consumidor pode
considerar o filme uma obra de arte, ainda que veja o cinema como uma forma de
entretenimento. O segundo cluster é formado pelas pessoas com certo grau de apatia com
relação ao cinema: não veem motivos para assistir além de entretenimento e ver os atores
favoritos – se assemelham ao consumidor indiferente de Frasquet e Cuadrado (1999). O terceiro
cluster é formado por um tipo de consumidor que é mais sensível a fatores externos: avaliações
do filme e quem são os realizadores. Também avalia o cinema como forma de diversão. Já o
quarto cluster é composto pelo consumidor de filmes artísticos: seu comportamento é de

11

V.O. significa Voiced Original. Por tradução livre, o significado seria: “Voz Original”. No Brasil isso seria ver
um filme legendado com o som original.
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pesquisa de reputação do filme em diversas fontes externas. A grande diferença deste público
é que sua busca é pelo filme de qualidade, e não pela experiência social ou de entretenimento
que o movie-going, pode oferecer. Por fim, o quinto cluster é formado pelos “amantes do
cinema”, isto é, vão ao cinema pelo filme em si, e consideram diversos elementos presentes na
taxonomia de fatores que podem o influenciar na escolha de um filme – são parecidos com o
“consumidor devoto” de Cuadrado e Frasquet (1999). Diferentes dos consumidores de filmes
artísticos estes não buscam validação externa, mas somente cultivar o seu interesse e
conhecimento por cinema.
O que pode ser salientado a partir dos trabalhos aqui dispostos é: eles são muito pautados
pelas teorias de cultura do consumidor (Consumer Culture Theory) mais tradicionais – isto é,
que partem de um pressuposto de soberania e expressividade do consumidor - o que, em um
primeiro momento pode vir de encontro ao prisma teórico deste trabalho, que também busca
considerar ações e práticas decorrentes de uma estrutura coletiva. A questão a se ressaltar, no
entanto, é o quanto estes estudos todos recorrem em, a grosso modo, 4 tipos de consumidor de
cinema: os que gostam e assistem filmes comerciais, os que gostam e assistem qualquer tipo de
filme porque amam cinema, os que assistem filmes de arte e os que são indiferentes ao cinema.
Ainda que estes estudos possam vir de óticas diferentes, o fato de que fazem interlocução entre
si, como em Kerrigan et al (2013) e Brito (2017) mostra avanços no sentido de distinguir tipos
de consumidor de cinema, o que, para este estudo, é interessante. O fato de que os estudos
analisam motivações, e não necessariamente disposições, práticas ou entendimentos
compartilhados – termos utilizados pelas Teorias da Prática – não muda o fato de que muitos
dos elementos citados pelos autores sejam de natureza coletiva. Reputação, avaliações, gênero
do filme etc. são elementos advindos de entendimentos coletivos e convenções sociais, por
exemplo, desta forma estes trabalhos não perdem a utilidade nem a aplicabilidade para o
desenvolvimento deste trabalho. Pode-se pensar que fazer parte de uma segmentação de
consumidor distinta e identificável gera, por conseguinte, um comportamento e práticas de
consumo diferentes. Ou como veremos nos capítulos seguintes, uma mesma pessoa pode adotar
práticas de consumo distintas, a depender das circunstâncias de sua visita ao cinema.
Até aqui houve um esforço em tentar explicar os fenômenos que se relacionam à escolha
de que filme específico se vai assistir no cinema. Resta abordar mais o referencial teórico ligado
à outra questão específica deste trabalho: porque assistir a um filme na sala de cinema? E porque
a escolha de uma sala específica? Se olharmos para o panorama organizacional das salas de
exibição no Brasil e na América Latina também, se percebe uma predominância de salas
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Multiplex (VALENCIA e BELTRAN, 2016). A ideia por trás deste tipo de oferta de sala é a
multiplicação da oferta dentro de centros comerciais.
A cidade de São Paulo é um exemplo disso. Caputo (2011), ao fazer um panorama da
evolução organizacional das salas de exibição de cinema em São Paulo mostra a transformação
de uma estrutura de cinemas de rua e teatros adaptados para um sistema de Multiplex. Se por
um lado isso tende a desagradar a quem tinha práticas de consumo parecidas com o público de
filmes de arte, por outro isso pode ter favorecido a uma prática de consumo comum dentro do
universo do movie-going, que é a adoção de “combos de entretenimento”, além disso há um
favorecimento de fatores de conveniência, como explica Sá-Earp (2009).
Os cinemas escolhidos são aqueles localizados em shoppings, preferencialmente aqueles
situados próximo da residência. Isto pode ser explicado por algumas outras variáveis. (...)
uma quarta variável é crucial: o gosto. Como a ida a uma sala de cinema é uma atividade
gregária, o grupo precisa chegar a um acordo quanto não apenas ao filme que satisfaz a todos
os gostos, mas igualmente às atividades pré-filme (tomar um café, fazer uma compra, etc.) e
pós-filme (tomar um chope, jantar, etc.). Shoppings proporcionam estas facilidades, sem
necessidade de novos deslocamentos. Em suma, o espectador, via de regra, não sai de casa
apenas para assistir a um filme, mas para desfrutar de todo um combo de entretenimento.
(SÁ-EARP, 2009)

Em certa medida, o que este autor nos diz é concomitante com o que Herlyna (2012)
afirma sobre o espectador que vai ao cinema em grupo. A experiência do espaço parece, neste
caso, se sobrepor a possíveis fatores que limitariam a frequência de ida ao cinema. Dentre estes
fatores existem questões de preço – especialmente porque, se considerarmos o combo, uma ida
ao cinema pode custar muito mais que o ingresso e a pipoca: o estacionamento, o jantar e o
custo de deslocamento também são inseridos nessa conta (SÁ-EARP 2009). Nesse sentido,
Kerrigan et al. (2013) concordam: além da falta de tempo ou dinheiro, a preferência por outras
mídias e, mais especialmente, pelo conforto de casa, é um fator preponderante para a rejeição
da ida ao cinema. Desde a consolidação do home-video (DVD, Blu-Ray, VOD) e, mais
recentemente, do streaming (Netflix, HBO GO, Amazon Prime, Hulu, etc.), as dinâmicas
espectatoriais se alteraram (SACCOMORI, 2015). De certa forma, o movie-going é uma prática
completamente avessa a essas novas dinâmicas de disponibilidade instantânea, em qualquer
lugar com acesso à internet, uma vez que estabelece horários e exige organização de logísticas
especiais por parte do consumidor.
No entanto, existem facilitadores da ida ao cinema, e eles são determinantes para o
espectador. A socialização, a qualidade de imagem e som superiores e a urgência de assistir a
filmes recomendados pelas pessoas no entorno, que estão com presença midiática e que
receberam boas avaliações, são os principais influenciadores para a ida ao cinema (KERRIGAN
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et al. 2013). Existe ainda uma outra questão que talvez auxilie muito o resultado do cinema em
tempos em que a indústria deu uma guinada em direção à conveniência. O cinema ainda é o
primeiro lugar onde é possível assistir a um filme quando acontece seu lançamento.
O que se pode citar como algo que aumenta a conveniência do espectador que vai ao
cinema é a possibilidade de comprar ingressos on-line. Ainda que isso possa não ser
considerado algo importante para o espectador (KERRIGAN et al., 2013), é possível distinguir
práticas de consumo diferentes quando se observa quem compra tickets on-line, isto é, com
antecedência, e os que compram nas bilheterias (Diaz et al., 2017). Ainda que somente uma
minoria da amostra de Diaz et al. (2017) seja compradora de ingressos on-line, a ideia de que
isso pode traçar rituais de consumo diferentes é algo interessante de se notar neste trabalho,
mesmo que não se possa distinguir estilos de vida diferentes. O fato de ter de ir ao cinema e
escolher somente dentre as sessões disponíveis em certo horário ou ter que pegar filas – o que,
aliás é um dos fatores que pode desencorajar o consumo do filme no cinema (SLONGO;
ESTEVES, 2009) – é de interesse direto desta dissertação.
A partir do que Bourdieu (1983) nos diz sobre classes sociais, existe uma reflexão a ser
feita antes de prosseguir. Existem diferenças nas práticas de consumo cultural dos brasileiros.
A classe C não consome tanto teatro e shows de música, por exemplo, e tem diversos rituais e
hábitos de consumo próprios de classe (REHN, 2012). Dentro deste mesmo escopo, ao
olharmos para o cinema, pode-se sugerir a existência de práticas de consumo distintas entre
jovens de classes diferentes. Aquele que, por exemplo, vai com os amigos em um cinema
premium de um shopping nobre, que é levado e buscado pelos pais e encontra os amigos na
porta do cinema possivelmente pode ter práticas diversas do jovem que vai de ônibus ou a pé,
em grupo, para um shopping menor em região periférica ou menos favorecida.
Ao olharmos para a escolha da sala de exibição a ser visitada, podemos imaginar que a
localização geográfica da sala é um dos fatores de maior importância, entretanto existem vários
outros que podem influenciar a escolha. Em Porto Alegre, por exemplo, Slongo e Esteves
(2009) elencam que as poltronas, a limpeza e higiene das salas também são fatores importantes
levados em consideração e, de forma talvez surpreendente, a qualidade da pipoca não é um
elemento que faz muita diferença durante a escolha de uma sala.
Dentro deste escopo, ainda que possamos considerar os fatores racionais de decisão aqui
expostos (poltronas, localização, preço etc.), uma questão interessante de ser incluída é a
relação entre as atividades de consumo de filme e o espaço em que estes filmes são consumidos.
Jancovich et al. (2003) trazem isso a tona em sua busca pelo entendimento dos espaços, e como
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isso pode ser chave no entendimento de práticas de consumo de cinema. Isto é, cada espaço de
consumo de cinema tem um contexto específico que gera uma significação diferente para cada
conjunto de pessoas. Por exemplo o cinema Moulin Rouge, citado pelo autor, foi lembrado por
muitas mulheres entrevistadas por Jancovich (2011) como um lugar de filmes inadequados e
“sujos”, enquanto ex-professores o viam como um local de filmes europeus, e era a sala
preferida deles.
Esse mesmo fenômeno pode ocorrer ao longo do tempo e gerar uma ressignificação de
uma sala de cinema: se uma vez os mais velhos entendiam aquele espaço como de lazer, hoje o
entendem como um lugar lotado de adolescentes, o que os fazem rejeitar aquele ambiente em
suas idas ao cinema. Isso talvez queira dizer que os espaços das salas, conforme diversos de
seus elementos como localização e público frequentador, por exemplo, possam atribuir a um
espaço um certo significado para um segmento de público, o que também pode contar na hora
de escolher uma sala de cinema, afinal, o consumo de cinema se faz dentro de um contexto de
atividades sociais que tem um significado social expandido (JANCOVICH, 2011).
Podemos olhar para os diferentes significados que ir ao cinema pode ter durante a vida.
Por exemplo para uma criança, isso é uma experiência de descoberta, ou pode ser até uma forma
dos pais recompensarem bom comportamento (JANCOVICH, 2011). Para o adolescente é a
possibilidade de fugir ao controle dos pais e encontrar os amigos, ou até de fazer algo proibido
como entrar em uma sessão com classificação indicativa de 18 anos. Para os mais velhos, um
sentimento de nostalgia pode tomar forma quando se deparam com o cinema. Para cada público,
e talvez possamos supor que isso seja aplicável para os segmentos de consumidores aqui
descritos, o cinema tem um significado diferente que interfere no modo como as práticas de
consumo ocorrem (JANCOVICH, 2011).
De forma complementar, podemos olhar para os escritos de Egeria Di Nallo (1999) para
entender de um aspecto mais sociológico a questão da significação de um espaço. Para tanto se
descreve o conceito de meeting point, o relacionando com o que foi dito até aqui em conexão
com a ideia da sala de cinema enquanto um espaço que carrega um certo valor simbólico. Di
Nallo parte de um pressuposto em que desenvolver teorias que não somente “fotografem” uma
situação do mercado, mas prevejam e possam compreender estilos e hábitos de consumo
(CASAQUI, 2006).
Os meeting points representam certas situações em que estilos de consumo são
inconstantes e líquidos, utilizados e descartados em ritmo constante. Adentrar e sair a uma
esfera de estilos de consumo é dinâmico e depende das situações em que cada pessoa se
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encontra (DI NALLO, 1999). Isto é, à cada tipo de circunstância em que o consumidor está, um
tipo diferente de comportamento de consumo surge como consequência. Ao analisar cinemas,
estes localizados em maioria em shopping centers (CAPUTO, 2011), Casaqui (2006), fala um
pouco mais sobre como um shopping pode ser um meeting point:
No caso do shopping center, um dos nossos focos de estudo, consideramos que o mesmo
seria um meeting point que agrega diversas bolhas, que, dinamicamente, estabelecem
relações de significações e compõem um panorama multifacetado: essas relações envolvem
os usos do espaço pelas pessoas e manifestações vinculadas ao mesmo, as presenças de bens
de consumo, as formas de comunicação. (CASAQUI, 2006 p. 35)

Nesse sentido, o meeting point é um centro de trocas de fluxos significativos, o que
dialoga com o que Jancovich (2011) nos afirma sobre o cinema. Portanto, o entendimento do
espaço e as possíveis significações que o consumidor possa perceber também podem ser fatores
que influenciam a forma como uma sala de cinema é escolhida. O exemplo dos professores que
amavam o Moulin Rouge, enquanto outros o consideravam um lugar indecente vai ao encontro
dessas ideias. No escopo do jovem, isso talvez seja ainda mais válido, por ser uma fase, como
veremos a seguir, em que a construção da personalidade e de outros aspectos identitários é mais
delicada e presente (MORAES, 2018). Logo, a atenção às significações que são transmitidas
podem ser que sejam redobradas em diversos momentos, como durante a escolha de um espaço
para assistir a um filme com os amigos.
2.2 UM OLHAR CRÍTICO PARA GERAÇÕES
Neste item, a ideia é embasar os conceitos de geração e coorte para, assim, ter um ponto
de partida, por mais elementar que seja, para falar dos hábitos e práticas de consumo do jovem
contemporâneo. O recorte de 18 a 24 é essencial neste sentido, por representar um coorte novo
e possivelmente significativo na teoria. Entretanto, é necessário também adotar certa cautela ao
utilizar teorias geracionais, uma vez que, de acordo com Moraes (2018):
O conceito de gerações vem sendo retomado nas análises sociológicas que analisam não
apenas as diferenças de classe, mas, também, as desigualdades de gênero, étnico-raciais,
culturais e geracionais (Weller 2010). Essa recente propagação no uso do conceito de geração
vem sendo acompanhada por certo grau de confusão e de imprecisão conceitual, com
utilização sem embasamento teórico, de maneira perigosamente influenciada pelo uso
cotidiano e excessivamente fluido (NUGIN, 2010; TOMIZAKI, 2010; WELLER, 2010 apud
MORAES, 2018 p. 64)

Dessa forma, se conceituará tanto geração quanto coorte, com foco em mostrar suas
diferenças e as teorias que lhes deram origem. A começar por geração. A definição dentro da
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sociologia descreve um grupo de indivíduos ligados por uma linha do tempo e acontecimentos
parecidos: mudanças, inovações, fatos históricos, etc... e, em função disso, este grupo se
diferencia dos outros grupos da sociedade (MANNHEIM, 1993). Isso não se confunde,
entretanto, com a criação de um grupo somente pelo nascimento em um período de tempo
próximo, porque a capacidade de distinção de uma geração ocorre somente quando as
características do grupo apresentam uma construção simbólica e material suficientes para a
constituição de um sentimento de pertencimento a uma coletividade. Em seguida, se torna
importante explicar que existem 3 conceitos principais para o entendimento de Geração:
Posição Geracional, Conexão Geracional e Unidade Geracional (MANNHEIM, 1993).
O primeiro, posição geracional, é o critério inicial para determinar uma geração. Um
requisito básico para determinar uma geração são condições estruturais e sociais iguais no
nascimento. Por consequência, “as primeiras dimensões fundamentais para se definir a posição
geracional são idade e situação de classe” (MORAES, 2018, p.65). Nesse sentido, ao falar de
classe social e de tempo, Mannheim (1993) defende que ainda que seja possível mobilidade
entre classes, mobilidade temporal é impossível. Essas limitações fazem com que os
acontecimentos que ocorrem nas vidas das pessoas de uma geração sejam os mesmos, o que
produz um modo de pensar e de viver.
A conexão geracional é uma certa consciência espiritual, que funciona como uma
espécie de entidade social. A questão é que a ligação entre as pessoas não é tão tangível como
em outros grupos discrimináveis em que há relações de interdependência. A conexão geracional
ocorre quando há um vínculo entre as esferas reais e espirituais entre pessoas de mesma posição
geracional “precisamente nos terrenos do que foi desestabilizado e o que está em fase de
renovação” (MORAES, 2018, p.66). As pessoas que possuem uma conexão geracional estão
caminhando em direção a um “destino coletivo comum”, partilhando questões que possuem
algum tipo de relação. A identidade geracional é formada durante a juventude, porque são os
anos de formação e desenvolvimento do indivíduo (MANNHEIM, 1993).
Por fim, unidade geracional. A forma com que a conexão geracional pode impactar cada
grupo pode ser diferente e o resultado, distinto, o que faz com que se constituam diferentes
unidades. É igualmente importante o pertencimento a um grupo específico que compõe uma
unidade geracional quanto pertencer à própria geração em si. Cada grupo tem interesses,
agendas e valores próprios, e, embora lutem entre si, essas unidades constituirão uma conexão
quando estiverem em sintonia (MORAES, 2018, p.66). Mannheim (1993) defende que a
unidade geracional é uma certa anuência mais concreta a uma certa forma de perceber e
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entender o mundo do que seria uma somente uma conexão geracional. Talvez não seja exagero
entender que a unidade geracional seja um conceito parecido com o de subculto (TOFFLER,
1970).
Outro conceito comum é o de coortes. É uma denominação utilizada em demografia,
gerontologia e psicologia, por exemplo (LYONS E KURON, 2014 apud MORAES, 2018). De
acordo com Ryder (1965) o coorte é uma tentativa de trazer uma certa robustez empírica para
o conceito de geração. É determinado por um conjunto de pessoas que passou pelo mesmo
acontecimento em um mesmo período de tempo. A reação a estes eventos é diferente, porém a
idade dos 17 aos 23, conhecida como coming of age, fase de amadurecimento e formação de
personalidades e valores – estes também conhecidos como “efeitos de coorte” – é determinante
na consolidação desses efeitos de coorte. Após essa idade, eles muito pouco mudarão ao longo
da vida:
Esses efeitos podem ser decorrentes de eventos como mudanças econômicas, guerras,
ideologias políticas, inovações tecnológicas e convulsões sociais, que têm poder para
redefinir valores sociais, atitudes e preferências (Schewe & Meredith, 2004). Geralmente, a
geração é representada objetivamente como uma coorte demográfica, um grupo observável
de pessoas. A visão da geração pela ótica do coorte implica a definição de limites concretos
correspondentes a um conjunto de anos de nascimento, que formam grupos homogêneos o
suficiente para serem significativos e terem semelhanças observáveis que são relativamente
fixas e mensuráveis por escores médios nas variáveis atitudinais e comportamentais
(RYDER, 1965 apud MORAES 2018, p. 68).

Com isso em mente, percebe-se que as óticas e aplicações das teorias são diferentes. A
perspectiva de Mannheim (1993) seria um olhar mais complexo e multifacetado para a questão
das gerações. Já o olhar dos coortes é mais objetivo: buscar o entendimento das diferenças
médias geracionais. A partir disso se entende um pouco das razões da confusão comum de
ambos os termos (MORAES, 2018): são conceitos parecidos, mas com visões distintas para o
mesmo fenômeno. Ambos, entretanto, dão atenção especial à questão da juventude. O coming
of age de Ryder e a, digamos, “idade de formação” de Mannheim. Eis que surge a pergunta: se
essa idade é volátil e ainda é uma fase de determinação de características individuais e
geracionais, como estudar gerações de jovens? Talvez seja por isso que a cada momento possam
surgir novas teorias e descrições de coortes com achados diferentes: essa volatilidade
possivelmente seja o suficiente para criar novos movimentos à cada instante. Possivelmente um
reflexo da alta taxa de transição entre estilos de vida a que se refere Toffler (1970). De qualquer
maneira, como dito, aqui se utilizará os conceitos de teoria geracional com o intuito de ter onde
se escorar no que se refere a um embasamento teórico que fundamente as questões mais
específicas sobre o jovem contemporâneo. E com a literatura mais atualizada sobre isso.
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Com o objetivo de simplificar a interpretação dos dados do estudo, aqui se utilizará a
perspectiva de coortes, também por que esse é um tipo de segmentação que favorece mais a
abordagem ao tema movie-going, afinal se destacam características médias de um grupo que
são diferentes de outros grupos, sem necessariamente buscar conexões geracionais que
transcendem os aspectos de consumo e de prática. Tratava-se de uma escolha, e a perspectiva
de coortes pareceu mais adequada à pesquisa por essa razão.
2.2.1. YOUNGER MILLENNIALS e TRUEGEN
Ao falar sobre como fazer filmes para o coorte Younger millennial, Brian Robbins
(2017), chefe de produção da Paramount ressalta que produzir cinema para esta geração é muito
diferente, porque o comportamento de audiência dos Younger millennials é influenciado por
diversas novas tecnologias e paradigmas. O fato de que é uma geração que viu o nascimento do
smartphone mudou tudo: a concorrência que uma vez era somente entre filmes, hoje é para com
uma economia digital interativa inteira. Atualmente os estudos geracionais voltados para esse
coorte estão focados mais nas áreas de recursos humanos. Ainda que existam muitas matérias
jornalísticas e alguma pouca bibliografia de marketing (MORAES, 2018, p. 22), fato é que este
é o maior coorte consumidor de cinema no Brasil (conforme a tabela 3, p.12).
Uma questão a se citar aqui é a não utilização do termo Millennials, mas sim Younger
Millennials como um novo recorte. Da perspectiva de coortes, por exemplo, lidar com o coorte
de Younger Millennials significa entender que alguns comportamentos os distinguem dos
demais grupos, como terem uma propensão maior a dialogarem com ideias diferentes ou serem
mais rígidos com relação à transparência e veracidade das atitudes e comunicações de empresas
– eis o motivo da Box1824 (2018) nomear esse coorte como TrueGen. Se fôssemos enxergar
do ponto de vista de gerações, seria necessário buscar um senso de identidade coletiva, uma
consciência espiritual (conexão geracional), como isso se desdobra em diversas unidades
geracionais para, então, entender o que nos seria interessante do aspecto comportamental.
Entretanto, pela perspectiva de coortes, vamos direto para as definições comuns dos
coortes importantes para o trabalho: os Millennials podem ser considerados os que vieram de
1977 até 1994 (SCHEWE; MEREDITH; NOBLE apud MORAES, 2018). Como o escopo deste
trabalho é o estudo de indivíduos de 18 a 24 anos, estes nascidos de 1996 em diante, não faria
sentido um agrupamento nestes formatos. A ideia é, portanto, se utilizar do novo termo Younger
Millennials, relativo a um coorte diferente. Este, como explica o trabalho de Debevec et al.
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(2013), se prova distinto dos millennials em diversos fatores e, portanto, mais adequado a
descrever os participantes desta pesquisa.
A pesquisa sobre geração e coortes geracionais tem, ainda, a missão de descrever um novo
grupo emergente, já́ despontando como uma nova posição geracional, com novas
experiências, e que já́ começa a estabelecer uma nova conexão geracional, ao participar da
transformação e renovação social. Esse novo coorte vem sendo chamado de Geração Z, PostMillennial, Entitlement, Younger Millennials, mas considerando apenas o período de
nascimento como elemento para o novo recorte. (MORAES, 2018, p. 83).

Antes de continuar é necessário fazer uma ressalva: a literatura de gerações e coortes é
um tanto imediatista, sempre se cria um nome diferente – conforme Moraes nos mostra na
citação acima – para determinar o mesmo fenômeno, muitas vezes a utilização dos conceitos é
equivocada e os resultados mostrados são suscetíveis a exageros e reducionismos (MORAES,
2018).
Os Younger Millennials são nascidos de 1992 em diante. Para a agência de pesquisa
Box 1824, em seu estudo (2018) acerca deste grupo, este é um conjunto de pessoas que não
conheceu o mundo sem internet, portanto não fazem distinção de experiências on-line e offline. Para eles, ambas são reais. Além disso, este é um coorte considerado como
“hipercognitivo”, uma vez que o bombardeio de informações com que viveram desde a infância
e a forma de processamento cerebral diferente das outras gerações. Afinal, cresceram em um
mundo em que a tecnologia e o acesso à informação estão mais democratizados que nunca. Por
isso, quatro características a destacam este grupo dos outros, de acordo com a Box 1824 (2018).
A primeira é a identidade não ser definível. As definições clássicas geram limitações as
quais este grupo não quer se encaixar. A ideia é somar experiências, por mais antagônicas que
elas possam ser. É um conceito em que manifestar estados diferentes é o desejado, não somente
ser, mas “estar muitas coisas ao mesmo tempo” (BOX1824, 2018). Esta característica, ainda
que fosse destacada pela agência, é algo que já apareceu em trabalhos sobre outros coortes,
inclusive no próprio trabalho da Box 1824 sobre a geração Millennial12, de maneira muito
parecida, inclusive. Como o nos diz Moraes (2018), muitas vezes no estudo de gerações as
coisas se confundem e a alta atenção midiática que atraem os fazem cometer equívocos
metodológicos e conceituais. A ideia de promover o rótulo da vez pode fazer obscurecer a real
diferenciação dos coortes.

12

Disponível no link: https://vimeo.com/16641689
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Mesmo assim, continuamos com a descrição: a segunda característica notável é a
capacidade de inclusão, e de criação de comunidades que, se outrora se organizavam por grupos
como, por exemplo, unidades geracionais (MANNHEIM, 1993), aqui a ideia é se relacionar
com pessoas diferentes e diversas, assim como ter empatia por causas que não necessariamente
o indivíduo pertença. A terceira é a capacidade de diálogo. Este coorte se interessa por opiniões
diferentes da sua, e as respeitam de maneira construtiva. A quarta é o realismo: porque a crise
econômica brasileira fez parte de suas vidas, são mais pragmáticos e buscam conhecimento por
meios sem intermediários, como o Youtube. Nesse sentido, são “muito bem informados, pés no
chão e priorizam a estabilidade” (BOX1824, 2018). Dessa forma, a esta organização de valores
e costumes se revela no consumo através de algumas prioridades: a busca pela reputação ética
nas empresas que os fornecem bens e serviços, a preferência pelo acesso em detrimento da
posse e por produtos que atingem sua singularidade, isto é, customizados para aquele indivíduo.
Adotando uma postura crítica à pesquisa da BOX1824, um detalhe questionável são as
características de sociabilidade e aceitação de diferença aparecerem juntas com
“hipercognição” e incorporação das novas tecnologias de informação. Alguns estudos
relacionam, já na adolescência, adição e excessos com o uso da internet com habilidades sociais
reduzidas (TERROSO e ARGIMON, 2016). Além disso, o uso do tempo conectado é, somente
na minoria dos casos, utilizado majoritariamente para a obtenção de informações e pesquisa
(OLIVEIRA, 2017)13, o que pode questionar a afirmação de que os jovens do coorte o Younger
Millenials seriam tão “bem informados” como o estudo pode levar a crer (BOX1824, 2018).

13

Ainda que os indivíduos pesquisados pela autora fossem adolescentes na época da pesquisa, hoje eles fazem
parte do recorte 18-24 desta dissertação
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3. METODOLOGIA
Uma vez definidos os temas e objetivos de uma pesquisa, são necessárias definições
acerca dos recursos e estratégias metodológicas a serem utilizadas para a realização do que foi
proposto, assim como as justificativas que fundamentam as escolhas de abordagem, técnicas de
coleta e tratamento específicas (LIMA, 2007).
3.1 ABORDAGEM
Como visto durante o levantamento de literatura, a questão do consumo do movie-going
por jovens do coorte Younger Millennial é algo que não foi debatido em grande extensão até
aqui. Além disso, os estudos de Brito (2018), Cuadrado e Frasquet (1999) e Kerrigan et al.
(2013), que de fato analisam a questão do movie-going com maior profundidade, se utilizaram,
em todos os casos, de abordagens quantitativas, geralmente com coleta via survey e com
amostragem não probabilística. Defronte disso, e acrescendo o fato de que esta é uma pesquisa
exploratória que parte de um viés conceitual diferente das pesquisas supracitadas, dar um passo
para trás e buscar entender a questão de um ângulo menos estudado talvez seja de bom tom para
a gerar maior familiaridade com o tema (CERVO et al., 2006). Portanto, foi escolhida a
abordagem qualitativa. A pesquisa dentro de um desenho qualitativo tem a característica de se
aproximar do objeto e de restringir o corpus a ser estudado para, assim, atingir seus objetivos.
(...) A pesquisa qualitativa segue o caminho da redução da extensão do domínio observado,
a focalização sobre poucos casos, dos quais se propõe a individuar e representar os mínimos
detalhes. Essa estratégia de pesquisa coloca o pesquisador diante de uma quantidade
definitivamente rica de indícios (GINZBURG, 1979) a partir dos quais interpretar os
fenômenos sociais para os quais dirigiu a própria atenção. (CARDANO, 2017, p.25)

A interpretação dos fenômenos sociais a que Cardano (2017) se refere são feitas, no
percurso de pesquisa qualitativa, em harmonia com os objetos aos quais ela é aplicada. Isto é,
uma vez que a pesquisa qualitativa trata dos fenômenos sociais como processuais e
contingentes, algo para o qual as técnicas qualitativas são próprias, existe uma afinidade entre
o método e os objetos. No caso deste trabalho, o cinema enquanto fenômeno social está
submetido a diversos fatores que tornam mais complexa (figura 3, p.32) a escolha de um
praticante por uma sala/filme. Nesse sentido, ao tentar entender o processo que leva a escolha,
utilizar a abordagem qualitativa nos ajuda a tecer uma análise sobre este item.
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3.2 CORPUS
O conceito de corpus de pesquisa diz respeito ao conjunto de textos, elementos ou
materiais que compõe o objeto de um estudo (DA SILVA E DA SILVA, 2017). Nesse sentido,
é importante destacar o carácter qualitativo que assume o corpus, uma vez que ele tem o
objetivo de entender os “atributos desconhecidos direcionados a perceber os signos, sentidos e
representações presentes em uma determinada prática social” (DA SILVA E DA SILVA, 2017
p.4). Nesse sentido, caracterizar um corpus que seja adequado e significativo é uma necessidade
para um estudo que se dele se utiliza. As autoras Da Silva e Da Silva (2017) ainda elencam
diversas formas expostas por vários autores que buscam formas de validar formatos específicos
de se trabalhar com corpus.
As características que perpassam a maioria dos autores dizem respeito ao tamanho do
corpus observado, à capacidade de processar todos os dados adquiridos e a possibilidade de não
pré-estabelecer um corpus específico e sim de deixar em aberto e com capacidade de
crescimento como reação às questões que surjam durante o estudo.
Mais especificamente, aqui se respeitará os achados de Biber, Conrad e Reppen (1993),
que apresentam a tese de que um corpus deve ser composto de, ao menos, 10 indivíduos. Por
isso, foram compostas 5 rodas de conversas, cada qual com 4 ou 5 indivíduos, além do
pesquisador. Ao total 23 pessoas, que são de perfis econômicos e sociais diversos; de graus de
escolaridade e educação formal distintos, participaram das rodas de conversa. Talvez seja
interessante dizer que estudantes e profissionais do audiovisual também estão presentes dentre
os participantes.
É bom ressaltar que, entendendo a classe social como um componente possivelmente
importante na definição das práticas de consumo e estilo de vida (BOURDIEU, 1983), isso foi
feito com grupos de classes sociais distintas: três grupos com componentes de classe A, outros
dois com indivíduos de classe B e C – dentro das definições do Critério Brasil de 201814. Levouse em conta os achados dos autores que segmentam o consumidor de cinema também, isto é,
durante a formação das rodas de conversa se buscou encontrar indivíduos que tivessem
comportamento de consumo de movie-going diferentes e que pudessem se relacionar com os
achados dos autores mencionados no capítulo 2 (como Brito, Cuadrado, Frasquet, Kerrigan,
etc.). Como dito, quatro tipos de consumidor predominam: o consumidor de cinema comercial,
14

Ressalta-se que o Critério Brasil é uma forma de classificar as classes de um ponto de vista
demográfico que leva em conta nível de renda, posse de bens e poder aquisitivo, dentre outros. Não diz
respeito ao conceito sociológico de classe que os autores vistos neste trabalho utilizam.
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cinéfilos que veem todos os tipos de filme, os que assistem filmes de arte e os que se sentem
indiferentes ao cinema.
Mais sobre o perfil dos pesquisados, em detalhe: doze tinham 18 a 21 anos e onze entre
22 e 24 anos durante a coleta. Dez eram de classe A, quatro de classe B e nove de classe C de
acordo com Critério Brasil de 2016. Houve, por fim, uma discreta predominância feminina,
com onze homens e doze mulheres dentre as participantes.
3.3 TÉCNICA DE COLETA
A coleta de dados é a fase em que se aplicam as técnicas elaboradas. Já técnica é uma
forma confiável do pesquisador “sistematizar o processo de localização, coleta, registro e
tratamento dos materiais (dados e informações) julgados como necessários à fundamentação
das descrições, interpretações, discussões, análises e reflexões” (LIMA, 2007 p.47). Nesse
sentido, para descrever a técnica de coleta de dados de que se utiliza este trabalho é necessário
retomar um pouco da contextualização do consumo de movie-going do jovem.
Sá-Earp (2009) nos mostra como o público jovem - aqui se escolheu trabalhar com foco
em 18 a 24 anos - consome o cinema em grupos. Se olharmos também para as definições aqui
utilizadas para gosto e como as escolhas são construídas coletivamente (WARDE, 2014;
BOURDIEU, 1983), o que faz mais sentido é utilizar uma técnica de coleta que cumpra duas
especificações: preserve a natureza qualitativa desta pesquisa e ao mesmo tempo possa
evidenciar o comportamento fora da esfera estritamente individual.
A primeira técnica de coleta escolhida é a Roda de Conversa. Ela é muito utilizada, e
com muito sucesso, pela pedagogia com estudantes e jovens (DE MELO e CRUZ, 2014) e tem
como foco principal a extração de dados por meio da conversa.
A conversa é um espaço de formação, de troca de experiências, de confraternização, de
desabafo, muda caminhos, forja opiniões, razão por que a Roda de Conversa surge como uma
forma de reviver o prazer da troca e de produzir dados ricos em conteúdo e significado. No
contexto da Roda de Conversa, o diálogo é um momento singular de partilha, uma vez que
pressupõe um exercício de escuta e fala. As colocações de cada participante são construídas
a partir da interação com o outro, sejam para complementar, discordar, sejam para concordar
com a fala imediatamente anterior. Conversar, nesta acepção, remete à compreensão de mais
profundidade, de mais reflexão, assim como de ponderação, no sentido de melhor percepção,
de franco compartilhamento. (MOURA E LIMA, 2014, p. 98).

Existem alguns motivos que sustentam a escolha da Roda de Conversa em detrimento
de outras técnicas. A primeira é, como Moura e Lima (2014) dizem, a questão do franco
compartilhamento a partir da conversa. Isso é diretamente relacionado com o que a BOX 1824
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(2018) nos diz sobre a capacidade do coorte “Younger Millennial” de dialogar com possíveis
diferenças. Em função disso, a ideia de que a construção do diálogo é feita através do que outros
componentes da roda disseram, e não necessariamente por meio de um roteiro estruturado (ou
semiestruturado), como poderia ocorrer em um focus group, por exemplo, poderia ser mais
produtiva e gerar resultados mais interessantes.
Com isso em mente, uma técnica de coleta de dados deste estudo foi composta por cinco
Rodas de Conversa com jovens de 18 a 24 anos. Existem dois detalhes importantes que Moura
e Lima (2014) descrevem durante sua pesquisa diz respeito aos indivíduos que compõe a Roda
de Conversa. O primeiro é os participantes da Roda se conhecerem previamente. De acordo
com as autoras isso facilita a troca entre os pares, uma vez que “não é normal surgir diálogo
entre desconhecidos” (MOURA E LIMA, 2014, p. 102). Aqui, no caso de nosso trabalho, a
ideia foi juntar grupos de pessoas que se conhecessem e que, possivelmente, até já foram ao
cinema juntos. Isso ajuda a compreender o consumo em grupo, prática comum aos jovens (SÁEARP, 2009).
O outro detalhe que vale a pena mencionar reside na relação entre o pesquisador e os
indivíduos que compõe seu objeto de estudo. A Roda de Conversa diminui as barreiras entre
ambos à medida que o pesquisador “se insere como sujeito da pesquisa pela participação na
conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão” (MOURA E LIMA, 2014, p. 99).
Isso é possível pelo fato de que o pesquisador, durante o momento da pesquisa, se inseria no
grupo pesquisado. Ele começou a pesquisa com 21 anos de idade e a terminou com 23 anos.
Desta forma, esta característica específica da Roda de Conversa pode, potencialmente,
contribuir para a produção dos dados relevantes.
Cabe explicitar a atuação e modus operandi do pesquisador durante as Rodas de
Conversa. Ao início das conversas foi explicado o tema da dissertação e, a partir dele, a fala se
desenrolou. Intervenções e perguntas foram feitas somente em momentos de intervalo com
silêncio, ou para retomar algum tópico que foi dito durante a fala de um participante, mas que
não foi plenamente discutido pelo grupo. Nesse sentido, um papel de mediação ainda existia, o
que inviabilizou uma redução muito grande das fronteiras com os pesquisados, entretanto, foi
surpreendente a capacidade da técnica em produzir os resultados esperados com certa
facilidade. Não foi necessário forçar interações, e considerando que as rodas duraram entre 10
e 20 minutos, é seguro dizer que a técnica foi adequada para gerar os dados necessários para a
especificidade da pesquisa, sem a necessidade de uma roteirização estruturada ou
semiestruturada. Por outro lado, foi muito complexo lidar com essa desestrutura, especialmente
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quando digressões e divagações que não concerniam ao trabalho dominavam a pauta. Porém
nunca se pediu para os participantes voltarem ao assunto principal, pois eles, eventualmente
faziam isso por si mesmos.
Além disso, este estudo propôs aos participantes, que retratassem uma ida ao cinema
através de fotografias e relatos pessoais. Dessa forma, a ideia foi compor uma espécie de diário
de consumo do movie-going. Isto se caracterizou como uma pesquisa documental de dados
primários (LIMA, 2007) em que a mecânica foi pedir para os participantes fotografarem e
relatarem ao pesquisador onde foram, o que fizeram e consumiram durante uma ida ao cinema.
Esta outra técnica, talvez menos ortodoxa, tem a intenção de perceber o funcionamento
específico do universo da ação e da prática de consumo em primeira mão. Ao todo foram
coletados dois relatos, os participantes eram conhecidos do pesquisador e se voluntariaram para
contribuir.
Vale mencionar que os participantes de ambas técnicas de coleta foram apresentados a
um termo de consentimento, cujo modelo está presente no anexo, que foi lido e assinado. Os
nomes dos participantes foram trocados e seu sigilo é protegido pelo documento. No caso das
Rodas de Conversa, os termos foram distribuídos e assinados antes da conversa começar, no
mesmo local onde a Roda ocorreu. Já para os participantes do relato fotográfico, os termos
foram entregues e assinados no mesmo dia do registro: o primeiro foi assinado em uma
faculdade privada de São Paulo e o segundo foi assinado na casa do participante. Uma cópia do
termo ficou com o respectivo participante e todos os termos ficarão sob posse do pesquisador
pelo período mínimo de 5 anos, conforme preconizado pela Resolução 510/201615 referente aos
princípios éticos de pesquisas em ciências humanas e sociais.
Como desdobramentos possíveis desta pesquisa, em devolutiva aos participantes da
pesquisa, além de faculdades e escolas interessadas, uma ideia é oferecer oficinas para favorecer
reflexões sobre o consumo, em especial de movie-going.
3.4 TÉCNICA DE TRATAMENTO DOS DADOS
Conforme diz Lima (2007), após a coleta de dados, o próximo passo é fazer a
interpretação do que foi coletado. Sendo assim, considerando que a técnica para coletar os dados
é a Roda de Conversa e que se está trabalhando com o conceito de corpus – algo associado à
linguagem e à palavra (DA SILVA e DA SILVA, 2017) – a Análise de Conteúdo é uma forma

15

Disponível no link: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
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interessante de processar e de fazer o tratamento dos dados coletados durante as Rodas de
Conversa. Já para as fotografias e relatos feitos para compor o diário de movie-going, uma
interpretação qualitativa será com base no que Gaskell e Bauer (2002) preconizam, isto é, com
a observação dos elementos presentes em cada imagem para a obtenção de informação cultural
e história implícita à cada registro.
A Análise de Conteúdo, de acordo com sua principal referência, Bardin (1977), é uma
técnica se utiliza de um conjunto de processos que analisam as comunicações de um modo
sistemático e objetivo a partir da descrição do conteúdo dessas comunicações. Existem 3
diferentes fases que compõem esse tipo de análise, às quais este estudo percorrerá: a pré-analise;
a exploração do material e o tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação (BARDIN,
1977).
A Análise de Conteúdo foi utilizada para analisar as rodas de conversa, então a busca é
por classificar o que foi dito (e presente nas transcrições disponíveis nos apêndices) em
categorias que auxiliam no entendimento do que está por detrás dos discursos (SILVA;
FOSSÁ, 2015). Se reforça o carácter social da Análise de Conteúdo, afinal ela possibilita
produzir “inferências de um texto para seu contexto social de forma objetiva” (SILVA; FOSSÁ,
2015, p.2 apud BAUER; GASKELL, 2002).
A maior parte da análise de conteúdo se desenvolve ao redor de um processo de
categorização (BARDIN, 1977), e esta consiste na classificação em categorias dos elementos
constitutivos presentes no corpus, para fornecer uma condensação significativa dos dados
brutos. Aqui se utilizou um processo em que as categorias foram fornecidas antes da exploração
do material. Bardin (1977) chamaria este de o procedimento por “caixas”, possível para o caso
em que a organização do material decorre diretamente das construções teóricas. O motivo por
trás desta escolha foi a possibilidade de se utilizar mais propriamente dos conceitos de Teorias
da Prática já existentes e os incorporar à análise.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. RODAS DE CONVERSA
Para a interpretação das Rodas de Conversa, tomou-se a liberdade de aproveitar o
Triângulo de Elementos das Teorias Prática de Torkkeli et al. (2018) (Fig.1) para facilitar o
olhar desta pesquisa empírica lançado ao movie-going. Portanto, as categorias aqui elencadas
são seis: entendimentos, significados, engajamentos, competências, procedimentos e materiais,
conforme os elementos concatenados pelos autores. Dessa forma, analisa-se cada um dos itens
desenvolvidos pela autora individualmente, partindo de uma interpretação inicial de como os
situar e transpor na realidade do movie-going, uma vez que os objetos de pesquisa tanto de
Torkkeli et al. (2018) quanto dos autores que os escoram não são o cinema e possuem
manifestações práticas distintas.
Destaca-se que a oralidade, entonação, referências visuais e comportamento como um
todo se perdem durante o processo de transcrição. Para os trechos em que informações
adicionais se fizeram necessárias, preferiu-se fazer o procedimento de explanar melhor o que
foi dito através de colchetes explicativos. Também foram negritadas passagens de falas mais
longas, ressaltando o mais importante de cada uma delas.
4.1.1. SIGNIFICADOS
Talvez uma forma de localizar os significados (SHOVE, 2005) na prática do moviegoing, seja a partir das diferentes facetas que ir ao cinema pode ter, para seus praticantes,
enquanto atividade. As falas dos participantes das rodas de conversa demonstram que o
significado de uma visita ao cinema é variável mediante diversos fatores. É notável, entretanto,
que as companhias e os grupos com quem se consome o movie-going são muito importantes
nessa definição simbólica, assim como questões de gosto e a forma como aquela pessoa se
relaciona com filmes em geral. Neste sentido, as diversas segmentações encontradas
(CUADRADO; FRASQUET, 1999; KERRIGAN et al., 2013; BRITO, 2017) na literatura
ajudam a identificar as diversas formas de lidar com o filme em si: como diversão, objeto de
reflexão, apreciação estética ou até com certa indiferença.
Podemos interpretar estas definições nos seguintes trechos extraídos das rodas de
conversa:
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Afonso – Bem, eu acho que comparado ao pessoal daqui eu não vou tanto, mas eu
acabo vendo, as poucas vezes que eu vou, é tipo o Diego [Referindo-se a outro
componente da roda], ou eu vou com meus irmãos “pra” ver algum filme que a gente
que faz algum sentido a gente ver junto. Os mais recentes foram o filme do Queen,
que é a banda que a gente sempre ouviu juntos, e Os Vingadores esses dois últimos
mais, os finais aí mesmo, e esses foram os que eu vi com os meus irmãos. E nesses a
gente faz uma escolha mais porque tem a ver com a gente, que a gente está mais no
hype do filme, e tudo mais. As outras ocasiões que eu vou, é meio que tipo Diego
[outro integrante da roda], quando eu vou sair com alguém, alguma “mina” eu
vou ver qualquer filme, assim, é só uma desculpa “pra” sair, mas é basicamente
isso.
Thiago – Eu ir, é cem por cento certeza que vai ser um filme cult, cabeça, tipo às
vezes “mano” vai ser estrangeiro, francês, “tá ligado”, não convencional americano,
“tá ligado”, Hollywood, com certeza vai ser isso. Dependendo da pessoa que está
com você influência, principalmente para pessoas que não são tão, por exemplo, eu
não sou uma pessoa que precisa assistir determinado tipo de filme “pra” curtir, mas
minha mãe se “botar” ela em um blockbuster ela vai odiar, então tipo só assim.
Thiago – [Quando vejo filmes] Com a Carol, “pra” mim é muito isso. “Pra” eu assistir
um filme com ela, ela sempre [diz] “eu não quero nada que seja de pensar”.
Camila - Eu geralmente vou no de domingo a tarde também, depois que eu durmo a
tarde, quando dá umas 4, 5 horas e não tem nada pra fazer, vou no cinema e gosto de
ir sozinha no cinema. Sério, porque eu gosto de principalmente de domingo assim,
você está em um momento reflexão, vai assiste, compra sua pipoca e fica na paz
sem ninguém te encher o saco.
Maísa - Qualquer um que estiver passando e eu falar “ah, me interessei e vou assistir.”
Daniella - Ah, você não vai ver um filme de criancinha com o boy né.
Marcos - Pra mim, eu assisto qualquer porcaria que estiver passando. Tipo, eu
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fui assistir um tipo de super herói, não tinha, fui assistir “Chuck”, não tinha, isso
quarta à noite, tipo tava cheio o cinema. Aí eu fui assistir com a minha mãe mesmo.
Cara, eu tinha um filme que eu queria ver em mente e tinha um filme reserva. Aí tipo
só que os dois estavam cheios. Quem vai assistir “Chuck”, tá ligado? Mano, quem
assiste “Chuck” quarta de noite, tá ligado?
Marcela - É que eu acho que o cinema vai além do você ver o filme. Quando você
vai sozinho, não. Quando você vai sozinho é para ver o filme. Mas a experiência
de você ir com um amigo, um peguetezinho, tipo… dane-se. O filme não é tão
relevante assim. É óbvio que você vai criar uma memória diferente para esse filme.
Então, assim… a primeira vez eu assisti “Aquaman” foi com meu ex então quando
eu assisto “Aquaman” eu lembro do momento tipo… não tem nada a ver com o filme.
A experiência fica próxima. Então assim, esse filme a primeira vez que eu vi, eu vi
com a minha mãe. Esse filme eu vi com os amigos.
Marcela - É. Eu não conheço o nome e assisti. Eu assisti um chamado “A festa”, já
faz um tempinho. Maravilhoso! E até hoje eu não sei o diretor, não sei nada. Eu só
sentei e assisti. Então é uma nova prática que eu faço. Porque cinema comercial eu
vou quando tem o filme que eu quero ver. Agora o cinema de rua eu vou quando
eu quero ver um filme que eu não conheço e ninguém conhece. Eu vou lá e compro
primeiro(...) Nesse caso, quando tá assim, eu vou sozinha.
Márcio – Um [cinema] que é muito bom é o Play Arte da Paulista, do Shopping
Paulista. Mas esse é de rico.
Estes trechos mostram o quanto os significados de ir ao cinema podem variar, inclusive
com uma mesma pessoa assumindo imagens simbólicas distintas relativas ao movie-going
conforme as circunstâncias. Isso pode significar que, por mais que haja uma prevalência na
forma como a prática ocorre, talvez uma pessoa possa transitar dentre práticas de consumo
próprias de segmentos que não são necessariamente onde ele se encaixa com maior frequência.
Isso talvez seja pela característica deste coorte, cuja identidade é indefinida, dinâmica, em busca
de somar experiências diferentes (BOX1824, 2018). Uma relação plausível é a de que conforme
a pessoa gosta mais e se interessa mais por filmes, de mais formas vai significar e de fato visitar
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uma sala de cinema para ver o filme. A quantidade de circunstâncias externas necessárias para
ver o cinema como algo a se fazer pode ser menor, ou seja, as mais diversas práticas diferentes
de movie-going podem ser praticadas por esta mesma pessoa, porque ela vê sentido nelas. O
contrário também pode ser verdadeiro: mais restritas as significações que de fato movem a
pessoa ao cinema conforme ela se interessa menos pela sétima arte enquanto atividade cultural.
Portanto, menos práticas a atraem.
Jancovich (2011) também tem algo a contribuir na interpretação destes achados. Ele
inclusive também se utiliza do termo “significados”. Ele sustenta que ir ao cinema pode ter
significados distintos a depender das circunstâncias: a forma como cada um interpreta o espaço
do cinema, seu fluxo específico de elementos e significações, pôde ser explorada nos dados
coletados. Exemplos muito parecidos aos que foram encontrados na literatura (JANCOVICH,
2011) existiram nas Rodas de Conversa, com indivíduos expondo os significados que conferiam
a um espaço. Por exemplo: Márcio diz que um cinema é de rico, o que mostra que ele significa
o espaço de uma forma específica. Já Marcela associa as significações de práticas diferentes. Ir
ao cinema ver um filme versus ir ao cinema viver uma experiência de descoberta, aos locais
onde essas práticas ocorrem: shopping e rua. Dentro deste raciocínio podemos inferir que cada
local tem um significado para ela e, portanto, pode ser encaixado em práticas diferentes.
4.1.2. COMPETÊNCIAS
Uma maneira possivelmente interessante de se transpor este conceito para o moviegoing é partindo de características e capacidades que cada indivíduo tem, que sejam úteis para
ver um filme no cinema. Durante as rodas de conversa foi possível perceber que habilidades
como familiaridade com línguas estrangeiras e capacidade de leitura rápida, por exemplo,
afetam a escolha de horários e salas de exibição em função de uma sessão ser dublada ou
legendada. Foi dito diversas vezes que se preferiria esperar uma sessão dublada, ou que não se
veria um filme pela exibição dublada. O mesmo pode ser dito sobre o percepção estética e
capacidade de interpretação fílmica: algumas passagens do que foi dito ao longo das conversas
sugere o quanto a competência do espectador afeta como ir ao cinema pode ser praticado.
Marcos - Eu fui ver “Doutor Sono” com uns amigos e eu fiquei assim: não, porque
a estética do Kubrick e tudo mais... eu saquei na hora. E eles [os amigos com quem
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viu o filme] “mano, do que você tá falando?” E eu fiquei: nossa! Queria ter visto
com vocês [referindo-se aos membros da roda].
Carla - (...) não consigo prestar atenção, ou eu olho pro filme ou eu olho pra
legenda, então eu ficaria “o que aconteceu ali?”, eu vi a fala mas não vi o que
aconteceu, como que ele ganhou aquela luta? Não vi, estava lendo ali.
Marcela - E eu não consigo [assistir] por conta dos atores. Você escuta os atores
falando inglês depois e você fica “humm..”
Edna – [Sobre ver filmes dublados] Depende da dublagem. Italiano eu consigo. Em
português eu não consigo. Eu não consigo filme em português [dublado] porque
eu não entendo.
Nicolai – Vocês deixariam de ver um filme só porque tá dublado?
Marcos – Sim
Gustavo – Sim.
Maísa - Ultimamente eu estou gostando dos dois, na verdade atualmente eu me
interessei mais em ler, pegar livros pra ler, eu estava relaxada disso, então eu assisto
os dois, quando eu estou com vontade eu assisto legendado, quando não, eu assisto
dublado.
Beth - Tem outro ponto que faz sentido, que acho que a gente não liga mas muita
gente liga, tem cinema que só passa dublado e tem cinema que só passa
legendado, lá perto de casa é assim.
Marcela - Sim, é que quem prefere assistir legendado… todo mundo que você… o
meio que você tá… que você entrou no Brasil, não é a massa. Nossa, horrível isso.
Mas não é a maioria. A maioria prefere dublado. Porque é muito mais difícil… é
aquela questão. Gente, analfabetismo no Brasil é um nível absurdo. Por isso na
sala de cinema tem muito mais dublado.

55

Ao vermos a fala de Marcos, por exemplo, podemos perceber que a sua capacidade de
traçar referências pode ter sido maior que a de seus pares. Portanto, isso lhe rendeu o desejo de
ter visto o filme com outras pessoas. Isso pode sugerir que um espectador com maior
competência consiga maior satisfação ao ver um filme com pessoas de capacidade similar.
Nesse sentido podemos traçar relações com os pensamentos de Bourdieu (1983) ao nos
depararmos com estes resultados: para além de suas ideias acerca de cultura “legítima”, ou
gosto “natural”, parece existir uma relação entre a formação cultural (seja ela de ordem familiar
ou não) e as competências, demonstradas nos aspectos das práticas e escolhas que são feitas em
uma ida ao cinema. Os participantes que preferiram filmes dublados eram de classe C, enquanto
alguns componentes de classe A afirmaram que não veriam um filme dublado, caso de Gustavo,
e chegaram até a discutir questões sociais envolvidas na maioria de sessões dubladas nos
cinemas do Brasil, como diz Marcela.
4.1.3. MATERIAIS
Os materiais, dentro do movie-going, seriam todas as instâncias físicas que permitem
que a prática ocorra. Isto é: salas, ingressos, bilheterias, bomboniere, cadeiras e, porquê não,
até os shoppings centers. A forma como um filme ou cinema desenha sua oferta, através destes
elementos materiais, também pode, possivelmente, influenciar como a prática de ir ao cinema.
Especialmente no sentido de gerar disposições que favoreçam escolhas de salas e filmes que se
enquadrem na forma como aquele praticante prefere ir ao cinema. Mas não somente isso,
também é capaz de tecer procedimentos de compra específicos em função de elementos
materiais. Para ilustrar: durante as coletas de dados foi possível ver que existem indivíduos com
apego ao papel físico do ingresso, que disseram não visitar cinema situado na rua ou no
shopping somente pelo local onde está inserida a sala, ou até preferências claras por espaços
vip.
Ágata – Mas exatamente por isso que eu comecei ir em cinema de rua, por que
acho que quando você vai em shopping vira um programa, tipo te ocupa o dia
inteiro. As pessoas estão acostumadas a tipo, vamos no cinema em um shopping, é
tipo comer no shopping antes ou depois, e tipo ficar, até porque querendo ou não tem
muita gente, tipo ingresso de cinema está ficando mais caro, etc. E isso acaba virando
esse comprometimento das pessoas tipo, quando as pessoas vão elas veem como algo
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maior do que é. Então eu comecei a ir em mais cinema de rua que o ingresso é um
pouco mais barato, e tipo, também ocupa o tempo que te ocupa é só o tempo do filme,
parece que você está fazendo outros programas que você quiser para caber no seu
dia.
Diego – Exato! É o que pega, acho que o cinema, ele é tipo um momento de
confraternização, assim “tá ligado”, é um “rolê” que entretêm assim, então tipo, eu
sinto muito isso que a Ágata [outra participante da roda] “tá” falando. E eu acho que
se a gente “tivesse” cinemas mais, que fossem fora do shopping, seria muito legal.
Um espaço aberto, tipo aqueles drive-in tipo as experiências “seria” do caralho que
a gente teria. A única experiência que eu tive com que não era de shopping, ou
de rede, foi muito traumática. Vocês já viram o filme Clímax?
Diego – “Meu”, uma coisa que me pegou muito, foi quando eu comecei a ir em
cinema VIP assim, “tá ligado”. Eu acho muito “daora” ir nessas salas VIP. “Mano”,
eu adoro a cadeira que deita.
Camila - O melhor cinema que eu fui é o da cidade de Jardim, é top, nossa é demais,
o negocio deitada, levanta, senta, fala, é sensacional, parece que você está na
cama e só falta o cobertorzinho, é muito bom e é caro, mas é bom e vale a pena,
uma vez por mês, você juntar o dinheiro, nossa, sozinha ainda, você deita ainda.
Gustavo - Faz muita diferença. O cinema do Eldorado tem aquele chão, o chão é
nojento. Você anda, é horrível no pé. Eu não gosto do cinema do Eldorado. Eu faço
de tudo para não ir lá. Só que… é isso. A qualidade do cinema, nossa, é muito
importante.
Augusto - Eu acho que é um cinema normal, uma vez eu fui em um cinema que eu
não gostei, eu fui no Shopping Santo André, o cinema era uma reta, não era
subindo, era reto.
Marcela - Uma coisa que eu sinto falta no cinema comercial é que você não tem um
ingresso. Ele é um recibo. E aí… às vezes eu privilegio que seja de rua, porque ele
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tem o ingresso…
Valentino -: Quando é para ir para pré-estreia, tipo a do Star Wars, por exemplo, que
vai estrear no final desse ano. É sempre online que a gente compra. Só que…
geralmente eu compro físico mesmo. Tipo, lá no cinema eu pego ingresso, tenho
na minha carteira um montão de ingresso de filme que eu gostei, eu guardo.
Babi - Não só pra conhecer o shopping mas pra conhecer as salas que são diferentes,
assim.
Diego - Prioridades “pra” mim, ir no cinema, é “mano”, não é zoeira, mas juro que é
pipoca com manteiga, “tipo” sério, eu só vou no Kinoplex ou no JK por que são
os dois que tem pipoca com manteiga.
Aqui vimos como o ambiente físico, material, pode afetar a forma como a prática se
desenrola. É curioso pensar que algo corriqueiro como, por exemplo, a bomboniere fornecer
pipoca com ou sem manteiga, algo dito durante as rodas de conversa, pode, afetar a escolha de
qual cinema visitar. Da mesma forma, é interessante ver que o ingresso pode ser comprado na
bilheteria só pelo encarte impresso: aquilo que Morin (2014) descreve como “participação
afetiva” pode chegar a um ponto de representatividade emocional que faz o ingresso se
transformar num souvenir de memória. Ainda vale destacar os indícios de que ver um filme em
diferentes shoppings ou na rua pode afetar o modo como o “combo de entretenimento” descrito
por Sá-Earp (2009) funciona no seu sentido prático. E que essa possibilidade de diversidade de
práticas dentro do combo pode até ser muito apreciada pelos praticantes. Algo com que
podemos relacionar com a ideia de meeting point de Di Nallo (1999): os espaços dinâmicos em
que se transformaram os shoppings também podem ter sua importância ao longo da prática do
movie-going. Quando uma participante inclui o shopping em suas deliberações sobre que
cinema escolher ela traz à tona essa questão. Não somente o espaço físico das salas de exibição
são avaliadas, mas toda a gama de materiais, representados em lojas, restaurantes etc. que estão
ao redor do cinema são também objeto de avaliação.

58

4.1.4. ENTENDIMENTOS
Esta categoria, inclusive chamada por Warde (2014) de entendimento compartilhado,
pode ser compreendida como uma espécie de conhecimento tácito que fornece e alimenta os
praticantes no sentido de facilitar suas decisões. Para o cinema, talvez a melhor forma de
perceber os entendimentos é com a seguinte explicação: dentro do modelo de Torkkeli et al.
(2018) os entendimentos são a conexão entre o material e os significados. No caso do cinema
isso pode ocorrer na concatenação dos filmes, cinemas e demais materiais com os significados
que assistir a estes filmes nestes cinemas pode ter. Isto é, um praticante para quem,
hipoteticamente, movie-going é sinônimo de entretenimento com os amigos só verá sentido em
ir ao cinema se entender que um filme e uma sala dão lastro para que esta prática ocorra dentro
daquilo que o praticante espera. Se este entendimento não ocorre, possivelmente a prática do
movie-going também não.
Herlyna (2012) nos diz que os participantes da sua pesquisa nunca haviam pensado a
fundo no que os fazia decidir os filmes que assistiam. No fim das contas ela descreve um
segmento específico de quem é consumidor de filme (conforme o quadro 2, p.33) - à despeito
de quem consome o espaço cinema - e decide o que verá com base no próprio gosto. A coleta
de dados aponta para uma direção um pouco diferente: por mais que questões individuais não
sejam inócuas, diversas passagens do que foi dito sugerem um certo senso coletivo em que um
filme a ser assistido é um filme sobre o qual a comunidade dialoga. Isso é representado em texto
e fala (TORKKELI et al., 2018). Mas a definição do que se gosta e de como se escolhe com
base nisso não parece tão clara assim. Gosto e estilo de vida podem contar, mas suas construções
também não são estritamente individuais (TOFFLER, 1970; BOURDIEU, 1983; WARDE,
2005), então no fim das contas, como os trechos à seguir sugerirão, parecem existir diversas
noções pré-existentes imbuídas na forma como as pessoas entendem ser o modo de se escolher
um filme ou uma sala. Aliás, em momento algum apareceram definições sobre, exatamente, o
que era ir ao cinema, o que pode contribuir com essa ideia.
Valentino - E a maneira que eu escolho meu filmes é com meu gosto mesmo. Quando
sai algum tipo de filme que eu acho que… bom, deixa eu ver. Eu não sei exatamente
como. Eu nunca parei para pensar tipo como eu escolho os filmes que eu vou
ver. Então, o diretor, qual que é o contexto… se é um filme de super herói... Se tem
alguma franquia de algo que eu já acompanho. Normalmente se tem alguém que
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fala muito do filme pra mim, tipo “Bacurau”... eu fui ver “Bacurau” duas vezes já
no cinema.
Carla - A minha é diferente, posso falar? As vezes eu não assisto um filme porque
esta lá, todo mundo assistiu e eu vou assistir como que é, eu vou lá ler sobre o que
está falando e eu quero assistir, porque tem muitos filmes que falam que é uma
porcaria, 50% das pessoas falam que é uma porcaria e os outros 50% falam que é
bom, então você fica no intermediário, você não sabe se é bom ou ruim, então você
tem que ver pra saber se ele é ou não, então tipo, vai lá, tá vendo que o filme é muito
ruim, vou lá ver se é muito ruim mesmo, se for ruim ok, mas se ele for bom e eu
gostar? Então nem sempre eu vou pelo o que está na mídia e pelo o que todo
mundo está vendo.
Maísa - É o que todo mundo está comentando, está nas redes sociais.
Daniella - É o filme que está em cartaz.
Camila - Eu sempre vou no embalo das pessoas, tipo “Ah, tá passando tal filme
e é legal”, ai tipo eu vou assistir, mas nunca eu vou lá procurar um filme e falo: é
esse. É sempre assim. Eu também não paro[para escolher], todo mundo começou a
falar do coringa, ai não tinha ninguém pra ir comigo, ai eu foi sozinha, ai eu fui
assistir o coringa sozinha.
Beth - Ah, eu vou no embalo também, o povo está falando eu estou indo assistir.
Thiago – Eu sou uma pessoa que gosta muito mais de drama, de filmes mais cult,
com um viés maior por trás, isso tem muito pouco espaço no cinema de rede.
Então tipo, a minha decisão de escolher o que eu vou assistir geralmente anula, [no
caso] eu não escolher nada porque não vai ter o que eu quero, não vou ter acesso no
horário que eu quero, porque ele [o filme que eu quero ver] só vai passar em um
horário e “tals”. Mas já aconteceu de eu ir no cinema querendo ver um filme, e chegar
eu ter que ver outro que era mais comercial, e eu ficar que experiência “bosta”, [que]
eu não queria.
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Augusto - Eu iria [ao cinema ver um filme] só se fosse um filme “topzão”, tipo
Vingadores.
Marcos - E sabe um negócio que pra mim é um fator… e é um negócio que
depende muito do lugar que você vai… é o comportamento da… plateia. Porque
se você vai lá no Belas Artes, a galera fica quietinha. Ninguém conversa durante o
filme lá no Belas Artes. Só que no Anália Franco, mano, é insuportável. A galera vai
para o cinema para ficar trocando ideia. Eles vão lá para ficar conversando vendo
filme.
Julia: Sim, porque o meu pai mora no Morumbi e minha mãe mora em Santana. E aí
quando eu tô em Santana, eu vou no Santana Park ou no Center Norte, que são os
dois shoppings mais populares. E quando eu vou na casa do meu pai, eu vou em
um… que é o Jardim Sul, que não tem quase ninguém. Então você vai ao cinema de
lá, é tudo limpinho, silêncio. Todo mundo assistindo tipo… não é nem um… é
dentro de um shopping, né, porque normalmente a gente acha que o cinema bem
frequentado entre muitas aspas é o que não é no shopping, que vai o pessoal que
quer mesmo assistir filme e foi até lá para assistir o filme. E no shopping pode ser
tipo não tá fazendo nada no shopping, entrou e foi ver um filme. E aí… no Jardim
Sul o pessoal faz silêncio, assistindo bonitinho. E no Santana Park e no Center Norte
é tipo assim: filme do Tarantino tem criança chorando. É, eles levam criança de colo
para ir no cinema.
É possível reparar diversos julgamentos sobre a forma como se deve comportar ou não
dentro cinema, relacionados especialmente a uma característica do espaço em questão. Julia até
cita até o termo “popular” relacionando-o a dois shoppings com cinema. Bourdieu (1983) traz
o conceito de habitus que explica bem esse fenômeno: as posições sociais e os estilos de vida
são de certa forma correspondentes, o que afeta como os comportamentos ocorrem e como
podem ser percebidos. Outra questão interessante de se pensar é que quem parece ter um gosto
mais bem definido evita ver outras coisas e, portanto, pode tentar frequentar espaços que
entende serem mais adequados dentro deste gosto. Augusto ilustra esta ideia ao condicionar a
sua ida ao cinema ao filme ser como “Os Vingadores”.
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4.1.5. ENGAJAMENTOS
Para trazermos os engajamentos para a realidade deste trabalho, possivelmente a melhor
forma é através da noção de que um praticante se engaja através da determinação de alguns
norteamentos que possam fazê-lo praticar ir ao cinema dentro de espectros específicos. Ou seja,
a prática acontece a partir de algumas orientações emocionais ou normativas. Schatzki (1996)
diria que tais orientações seguem uma estrutura “teleo-afetiva”. Esta estrutura é uma coleção
possível para condições de vida que, por sua vez são expressáveis em “crenças, ações, emoções
e estados de espírito” (SCHATZKI, 1996, p.101), mas que também carregam objetivos,
propósitos e tarefas. Em certa medida, uma organização teleo-afetiva pode ser completamente
enviesada pelos fins a serem produzidos: caso da prática de cozinhar. A forma como essas
orientações normativas funcionam é hierarquizando a ordem e modo com que a comida é
preparada: pode ser de acordo com uma receita, com o gosto de alguém ou somente com a ideia
de evitar desperdício de comida. Isto demonstra engajamentos inerentes à forma como ocorre
a prática (TORKKELI et al., 2018). No caso da cozinha não existem emoções intrínsecas.
Entretanto, uma prática pode ocorrer por questões puramente emocionais (SCHATZKI, 1996),
que talvez seja o caso mais comum da prática do movie-going. O engajamento se refere então
aos propósitos e emoções que podem influenciar qual filme ou sala escolher, porque e como
isso é feito.
Com isso em mente, as rodas de conversa puderam dar insumo para que diversos
engajamentos pudessem ser inferidos.
Luiza - Eu vou na dele, na maioria das vezes quem escolhe [o filme] é ele [o marido].
Ítalo - Mano, o critério pra mim é: se a Ingrid tá querendo ver, porque eu nunca estou
querendo ver nenhum filme, eu só vou se ela quer ir.
Márcio - Geralmente o que me move mais a ir no cinema são filmes nostálgicos ou
muito engraçados que a Carla me motiva ir.
Marcela - Eu tenho um que foi a primeira vez que… e agora eu faço com mais
frequência. Eu fui naquele que é do Itaú. Eu chego lá agora e pego o primeiro filme.
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Tipo, eu não escolho. Eu não vou pelo filme e nem por indicação. Eu chego lá e
pego um filme X que eu nunca ouvi falar.
Ágata – Eu acho que tipo, só uma coisa que é legal falar, por que não tem só a ver
com tipo, ir ao cinema. Acho que é tipo os filmes que estão em cartaz. Então tipo,
cada vez mais, eu tipo sinto, que a grande maioria das salas, principalmente de
cinema Cinemark e o “caramba”, é muito ocupado por filmes mais blockbusters e
tradicionais assim, e sei lá, eu cada vez mais me distancio um pouco disso, então
acabo optando por outros que tem. Mas eu também sinto que não existe outras
opções, eu acho que tem uma questão muito séria no cinema de divulgação desses
outros filmes que você não acaba despertando o mesmo interesse do que tipo, os que
recebem uma maior verba de “publice”, etc(...) e tipo tem umas pérolas que você
acaba perdendo, “tá ligado”.
Ágata - Eu acho que tipo, eu agora que estou falando, nunca tinha pensado que eu
tinha virado uma militante de cinema, nunca pensei sobre isso. Mas querendo ou não,
eu por exemplo não gosto de Avengers e muitas coisas que tipo, eu real comecei tipo,
quando as pessoas começaram falar nos últimos dois, três anos desses filmes, eu me
recusei a ir por que eu não vou dar mais grana “pra” esses caras. É uma decisão
aberta, ultimamente eu tomo essas decisões tipo, esse filme é muito grande sei lá o
que, eu não faço esse esforço.
Gustavo - Eu e meus amigos indo ver filme da Marvel é tipo… a gente lendo a
Constituição, a gente fica… assim, tá ligado? É um negócio sério.
Os dados sugerem que, de forma consciente ou não, alguns praticantes podem assumir
um engajamento em que atuam mais como companhia para outra pessoa do que
necessariamente como praticantes autônomos que estão na mesma jornada de prática. Também
mostram alguns outros engajamentos possivelmente menos comuns mas não menos
interessantes. Como a busca pelo desconhecido, fazer de uma ida ao cinema uma jornada de
aventura, é um engajamento emocional com o próprio senso de descoberta, vide o caso de
Marcela. Outro engajamento é com o cult e com a indústria alternativa, como diz Ágata, que
parece ser mais consciente e normativo.
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Por fim, pode-se pensar que pertencimento à um grupo ou a um estilo de vida podem
ser engajamentos que norteiam a prática e que afetam profundamente como ela se desenvolve.
Por que outro motivo assistir a um filme blockbuster como uma produção Marvel pode ser
comparável à Constituição, com um aspecto de seriedade, à exemplo do que Gustavo diz?
Talvez haja um diálogo entre o conceito de engajamento com o de estilo de vida. Tanto Schatzki
(1996) quanto Bourdieu (1983) citam o engajamento ou estilo de vida afetando ou organizando
condições de vida ou existência. Nesse sentido, um estilo de vida, no nexo das práticas, pode
gerar diversos engajamentos em práticas de consumo. Gustavo assiste e debate o filme com
seriedade porque possivelmente ele e seus amigos seguem um estilo de vida no qual assistir
filmes da Marvel talvez seja maior que somente entretenimento. Isso se expressa no seu
engajamento com este universo cinematográfico.
4.1.6. PROCEDIMENTOS
Os procedimentos, quando adaptados à prática do movie-going, dizem respeito
especialmente às ações encadeadas (inclusive suas respectivas regras e princípios) necessárias
para que ir ao cinema seja possível. Isso envolve escolher filme, sala e sessão agregando e
considerando as companhias e circunstâncias deste processo, deslocamentos até o cinema,
compra de ingressos on-line ou na bilheteria, planejamentos do “combo de entretenimento” a
ser realizado etc. Aqui temos realmente os diversos mecanismos de performance próprios da
prática do movie-going.
O que pôde ser observado nas Rodas de Conversa é um certo engajamento com a
conveniência na escolha de salas: desde que atenda a um certo padrão de satisfação do
praticante, um cinema pode tender a ser escolhido por proximidade ou facilidade de encontro
com outros praticantes. Houve quem dissesse que compra os ingressos sempre on-line, assim
como o contrário: nunca ou quase nunca compravam antes. Os resultados também sugerem uma
relação entre assiduidade e compra antecipada, a ponto de um participante reclamar de não estar
indo ao cinema com frequência em função do seu aplicativo estar quebrado. Nesse sentido, os
achados de Diaz et al. (2013) são complementares a este estudo: com base na coleta de dados
pode-se indicar que, possivelmente, existem diferenças nos perfis de quem compra ingressos
on-line e off-line. Adicionalmente, sob o viés das práticas, a compra do ingresso
antecipadamente parece ocorrer mesmo nos que não tem esse costume, de acordo circunstâncias
em que garantir os lugares é preciso: uma estreia, um encontro ou algo neste sentido. Vale
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ressaltar, no entanto, que nos casos em que a entrada é comprada na bilheteria, mesmo que não
haja antecedência, a ida ao cinema já estava nos planos.
Gusmão- Eu vou dar minha opinião primeiro, primeiro sobre o cinema, eu escolho o
cinema com base no metrô, se tiver perto do metrô eu já vou.
Márcio - Eu vou se é perto mais ou menos da casa da Carla, perto do meu trabalho
ou do trabalho da Carla. São os locais de São Paulo que eu tenho familiaridade. A
Carla não mora perto do Eldorado, mas se tem no Eldorado eu vou, porque eu sou
familiarizado com aquele shopping.
Valentino - Tá. Como eu escolho? Geralmente quando eu vou ao cinema, eu vou
nos cinemas perto do lugar que eu moro. Então são cinemas que ficam lá na Zona
Leste, que é o Anália Franco, que é um shopping. Tem o… já foi no Anália Franco?
É bom lá. E eu vou direto no que era perto do metrô de Tatuapé lá, o Boulevard.
Direto. Então, são os dois que eu sempre vou. Quando tem um filme que eu quero
ver que não tá mais no circuito desses Cinemark e UCI, aí eu vou no Belas Artes.
Marcela - E também tem a questão da localização. Tipo, normalmente quando é
com amigos, a gente vai a um lugar que tem perto do metrô. Porque é ainda mais
difícil você se locomover de uma maneira mais difícil, sozinho tá tranquilo. Mas se
tão vindo tipo cinco pessoas de lugares diferentes, aí você tem que achar um lugar
no metrô.
Luiza - Sim, se for amigos, você tem que achar um meio termo que pega
basicamente todo mundo, porque muito dificilmente mora todo mundo perto, às
vezes um mora longe, um pra cá, outro pra lá, aí você tem que achar um shopping
que seja o meio termo, um cinema que seja meio termo.
Babi - A gente vai no shopping mais próximo porque o metro passa lá, o Central
Plaza, quando a gente vai combinar de ir no cinema em uma quarta, em uma segunda,
enfim, qualquer dia da semana ou em um domingo, a gente vê em um outro shopping
pra ir, porque da pra ir de casa, ir de carro, tanto faz.
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Daniella - Eu sempre vou no shopping programada, eu nunca estou no shopping e
falo: Ah, vou no cinema. Sempre está programado.
Carla - Não, você nunca está no shopping e passa na frente do cinema e quer assistir
o filme do nada, sempre programado.
Augusto - Supondo, se eu vou no cinema e chego lá no shopping, porque eu só vou
no cinema quando vou no shopping, e chego lá no shopping 8 horas, aí eu vou na fila
do cinema se não estiver muito grande, mesmo se estiver grande, eu pego a fila do
cinema e eu consigo comprar umas 8:30, ai tem a sessão das 9:10 e 9:50 e vai ser o
horário que está é 8:30, aí eu pego o das 9:10, porque é o tempo só de eu comprar o
lanche, voltar e ir pra sessão, basicamente o horário é assim, normalmente o
tempo que vou demorar pra comprar o ingresso e o que vou demorar pra
comprar a comida que eu vou comer lá dentro.
Augusto - Eu só fiz isso uma vez na minha vida[comprar ingresso antecipado], pra
assistir vingadores, eu peguei a pré-estreia.
Luiza - Sim, eu era muito viciada em filme, eu e meu marido, quando o filme é muito
bom, lança vários um atrás do outro, a gente já compra antecipado e só vai lá no dia
e no horário pela internet.
Ágata – “Mano” eu tipo, compro muito mais antes online também. Acho que tipo,
uma coisa que eu senti que rolou, eu sempre comprei online antes de existir
smartphone, o site do Cinemark eu compro desde pequena, existe desde sempre,
“né”. E tipo, tem muito dessa coisa também, tipo chegar e está sem lugar, ou de só
ter lugar na frente, e eu acho que isso é a coisa que mais frustrava. E eu não sei
quanto de “grana” que eu devo ter perdido “pra” garantir de dá certo o “rolê”
[porque] eu compro o de todo mundo de uma vez no aplicativo agora e depois vocês
me pagam, e tipo vira aquela confusão, até hoje.
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4.2.REGISTROS DE IDA AO CINEMA
A análise de fotografias é adequado para se conseguir informação sobre a história e
cultura implícitas presentes em uma foto (GASKELL e BAUER, 2002), inclusive pode-se
analisar elementos ausentes. Partindo deste princípio, a ideia foi pedir um relato fotográfico de
uma ida ao cinema. Os participantes já conheciam previamente o pesquisador e aconteceu, no
dia do relato, um encontro para ler e assinar o termo de consentimento. Após a assinatura foram
instruídos sobre a pesquisa e foram respondidas dúvidas sobre o que estava proposto de ser
feito. Ambos os participantes foram a filmes durante suas estreias com ingresso comprado antes
e, além de fotografias do processo, enviaram textos e áudios explanando e descrevendo sua
visita ao cinema16. Os envios foram feitos pelo aplicativo WhatsApp.
O quadro abaixo tenta condensar o conteúdo, de forma a torná-lo mais fácil de
compreender e analisar. Nas linhas temos os participantes, nas colunas temos quatro conteúdos
diferentes: as fotografias, um resumo dos relatos, observações sobre as imagens em si e, por
fim, seus nexos práticos e como eles podem ilustrar o que as rodas de conversa sugeriram.
Quadro 3 - Resultados dos Relatos de Ida ao Cinema

Participante 1

16

Fotos

Relato

Observações
sobre a imagem
O
Talvez este
participante ângulo baixo da
voltando
câmera, que nos
para casa
possibilita ver
de metrô,
até o teto do
que estava
vagão, seja pela
lotado
lotação do
mesmo.

Nexos
práticos
Aqui vemos
um
procedimento
em curso: para
ir ao cinema
ele precisou
antes passar
em casa

A chegada
ao
shopping é
rápida, pois
a distancia
até a casa
do
praticante é
percorrida

Vemos um
procedimento
aqui
escondido: a
escolha do
local
privilegiando
um cinema
próximo.

É interessante
pensar que o
participante não
está presente na
imagem. Ele
assume um
papel de
“narrador
observador”

A transcrição destes áudios e as mensagens de texto enviadas estão presentes na íntegra, nos apêndices.
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Participante 2

Fotos

em 10
minutos.
Ele foi com
a namorada
ao cinema.
O
praticante
costuma
jantar
pipoca, no
cinema e
durante a
sessão.

deste modo.

Entrada do
cinema
sem filas

A ausência de
filas pode ser
explicada pela
sessão ter sido
na madrugada
de quarta-feira.

Relato
O
participante
e sua
namorada
indo ao
cinema de
metrô

Novamente o
participante não
está presente,
mas sim o
espaço da
bomboniere

Observações
sobre a imagem
O fato de
estarem
sentados lado a
lado pode
indicar que o
metrô estava
vazio, fora de
um horário de
pico.

Entendimento:
ele
compreende
que uma noite
no cinema
envolve
pipoca e faz
dela um
jantar.
A compra
antecipada e
programada
para um dia
propício
revela um
procedimento
cuidadoso e
que
considerou a
questão de ser
um filme em
estreia
Nexos
práticos
Aqui vemos
um
procedimento:
a sessão
escolhida era
em um cinema
onde se pode
chegar de
metrô.
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O
participante
com amigos
jantando no
McDonalds,
mas nem ele
nem sua
namorada
comeram,
pois
comprariam
o combo de
pipoca no
cinema
Ele comprou
o combo
Star Wars
pelo copo
brinde

É interessante
perceber que
não é possível
identificar nada
que revele a
marca do
restaurante

A namorada
e uma amiga
desta
reproduzindo
uma cena de
Star Wars
com os
copos que
acabaram

A namorada e
uma amiga
reproduzindo
uma cena de
Star Wars com
os copos que
acabaram de
adquirir pode
ser um modo
de mostrar que
são fãs da saga.
O pôster ao
fundo parece
reforçar isso.

A foto dá
destaque para o
copo, o que
pode ser um
modo de
ressaltar o
motivo pelo
qual
compraram o
combo Star
Wars. É
possível ver a
bomboniere

Pode-se
inferir aqui
que a escolha
pelo “combo”
com jantar no
restaurante
versus a
pipoca no
cinema mostra
procedimentos
práticos
distintos em
um mesmo
grupo
Este pode ser
considerado
um exemplo
de como um
elemento
material pode
afetar a
prática de
consumo de
cinema. O
jantar foi
alterado
possivelmente
só em função
do brinde
Aqui podemos
exemplificar
um
engajamento:
esta foto só
acrescenta à
ideia de que
Star Wars é
parte
importante e
normativa
desta prática,
à ponto de
moldar o
registro de
visita com
uma foto
temática e
criativa

Elaboração do autor

É curioso pensar que houveram algumas semelhanças nos relatos: foram mostradas as
companhias de cinema, as bomboniere, as chegadas ao metrô em ambos relatos. As práticas em
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si aconteceram em circunstâncias diferentes, mas o enfoque dos relatos foi quase o mesmo. Isso
nos ajuda a perceber que mesmo em situações parecidas: ambas estreias de filmes comerciais,
o movie-going se manifestou de maneira diferente, especialmente nas questões de
procedimentos e materiais. No relato do participante 1, como a ida ao cinema aconteceu
somente com a namorada, os procedimentos foram tomados para facilitar o deslocamento. O
relato do participante 2, entretanto, considera os amigos e o encontro social, então o cinema
escolhido foi em uma localização central. Vemos aí um dos meios pelos quais um elemento da
prática pode afetar escolha de sala de exibição
No que diz respeito a materiais, vemos no primeiro relato uma visita que poderia ser de
qualquer filme. É um cinema comum em Shopping, e o relato não aprece se aprofundar neste
elemento da prática. Entretanto o segundo relato sugere uma certa importância nos materiais
dentro desta ida ao cinema, uma vez que o praticante optou não jantar para pegar um combo
que vinha com brinde de Star Wars. Nesse sentido, os brindes assumem papel central na prática,
pois influenciaram a forma como combo de entretenimento (SÁ-EARP, 2009) aconteceu.
Possivelmente o filme tenha sido escolhido já considerando os brindes, o que é uma forma de
um elemento material influenciar a escolha de um título a ser visto no cinema.
Em ambos os relatos podemos inferir como os elementos da prática podem moldar a ida
ao cinema, entretanto, a lacuna que fica é o entendimento de como os elementos interagem entre
si, tendo em vista o movie-going enquanto prática. E isso por sua vez pode afetar as escolhas
de filme e sala, então é necessário se aprofundar nessa questão, o que será feito no capítulo
seguinte.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresenta os principais achados desta pesquisa, explicados durante as
conclusões, as implicações gerenciais oriundas destes, as limitações do estudo e sugestões para
estudos futuros.
Este trabalho tinha com objetivo entender como se dão as escolhas de consumo de filme
e sala inseridas nas práticas de movie-going de jovens de 18 a 24 anos. Os resultados da pesquisa
em prol deste objetivos foram satisfatórios e, ainda que não se pudesse esgotar o olhar para as
práticas de movie-going, pensa-se que uma contribuição foi oferecida no sentido de entender
esta prática de consumo a partir de um referencial teórico menos comum. Além de servir de
exemplo de pesquisa empírica que aplica as Teorias da Prática como conjunto de ideias
norteadoras.

5.1.CONCLUSÕES

A conclusão que talvez seja a mais importante desta dissertação é a noção de que olhar
para o movie-going sob a ótica das práticas, mais especificamente dos elementos das Teorias
da Prática (TORKKELI et al. 2018), pode ajudar na compreensão das escolhas de filme e sala
de cinema do consumidor jovem. Ao longo das Rodas de Conversa pôde-se observar e discutir
isso, onde as falas e registros de ida ao cinema sugerem diversos alinhamentos nas práticas de
consumo dos jovens participantes, especialmente quando as circunstâncias são parecidas.
O quadro abaixo é uma tentativa de propor, ao invés de, segmentos de consumidores de
cinema, como é a tradição dos pesquisadores a algum tempo (CUADRADO e FRASQUET,
1999; KERRIGAN et al., 2013; BRITO, 2017), possíveis tipologias práticas de movie-going
em que o hábito dos praticantes parece ser mais ou menos semelhante independentemente das
possíveis disposições individuais envolvidas. Nas colunas temos os títulos dados a cada uma
dessas tipologias sugeridas e as linhas são as formas como cada um dos elementos das Teorias
da Prática (TORKKELI et al. 2018) pode ser entendido dentro desta proposta de tipologia. Ao
todo se pôde sugerir 5 tipologias diferentes: ida ao cinema enquanto companhia, ida ao cinema
enquanto encontro social, ida ao cinema enquanto entretenimento, ida ao cinema enquanto
esforço cultural e ida ao cinema enquanto exercício de estilo de vida.
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Quadro 4: Sugestão de Tipologias Práticas Comuns de Movie-going
Ida ao
cinema
enquanto
Proposta de
companhia

Elementos da
Teoria da
Prática

Tipologias
Práticas
Significados

Competências

O cinema é
somente um
programa a ser
feito com os
parentes ou
conjugues que
desejam ir ao
cinema. Ele
pode entreter,
mas o objetivo
principal é ser
companhia

A exigência de
competências
do praticante
(idiomas
estrangeiros,
capacidade de
interpretação,
repertório
anterior,
atualização e
conhecimento
específico do
tema)
geralmente é o
mais baixa
possível para
acomodar
todos os
praticantescompanhia

Ida ao
cinema
enquanto
encontro
social

Ida ao cinema
enquanto
entretenimento

Ida ao cinema
enquanto
esforço cultural

Ida ao cinema
enquanto exercício
de estilo de vida

O cinema é
um ponto de
encontro de
participantes
que buscam
algo para
ajudar na
prática da
socialização.
A presença de
múltiplos
praticantes é
necessária
quando se
trata de
amigos.
Quando se
trata de um
encontro
romântico a
presença é
somente dos
dois.
A exigência
de
competências
do praticante
(idiomas
estrangeiros,
capacidade de
interpretação,
repertório
anterior,
atualização e
conhecimento
específico do
tema)
geralmente é
baixa

O cinema é
somente um
entretenimento.
A presença de
outros
praticantes pode
ser bem vinda,
mas não é
necessária. O
relacionamento
principal é entre
o filme e o
praticante

O cinema é uma
parte uma prática
cultural constante,
em que o filme
serve como parte
essencial do
repertório do
praticante.

O cinema é parte do
exercício de
alinhamento com a
curadoria feita pelo
estilo de vida do
praticante. Assistir ao
filme faz parte de
lógicas de
pertencimento a um
grupo de pares que
exercem o mesmo
estilo de vida. A
presença de outros
praticantes que
cultivam as mesmas
manifestações pode
ser bem vinda, mas
não é necessária.

A exigência de
competências do
praticante
(idiomas
estrangeiros,
capacidade de
interpretação,
repertório
anterior,
atualização e
conhecimento
específico do
tema)
geralmente é
baixa.
Entretanto, ela
pode ser maior
conforme o
praticante
consiga, por
exemplo, assistir

A exigência de
competências do
praticante
(idiomas
estrangeiros,
capacidade de
interpretação,
repertório
anterior,
atualização e
conhecimento
específico do
tema) geralmente
alta. Existe a
possibilidade de
filmes que atraem
praticantes assim
serem
considerados
chatos ou
incompreensíveis

A exigência de
competências do
praticante (idiomas
estrangeiros,
capacidade de
interpretação,
repertório anterior,
atualização e
conhecimento
específico do tema)
geralmente é alta.
Especialmente na
questão do repertório
anterior e
conhecimento
específico do tema,
afinal esta tipologia
de ida ao cinema tem
a função de ajudar no
exercício de um estilo
de vida específico.
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Materiais

Os materiais
(o filme, os
ingressos, os
cinemas) são
irrelevantes
para a prática,
pois as
escolhas não
são nem feitas
por este
praticante.

Os materiais
geralmente
não importam
muito. Se o
cinema
dispuser de
um longe ou
algum espaço
confortável
para conversa
pode ser
interessante.
Entretanto, os
materiais não
influenciam
muito a
prática.

Entendimentos

O
entendimento
é de que o
filme e a sala
devem agradar
aos outros
praticantes
antes de
agradar a si
mesmo.

O
entendimento
é o de que o
filme deve
servir um
mínimo como
entreteniment
o para todos
os
participantes
e assunto de
conversa. A
sala deve ser
em um espaço
que facilite a
chegada

a um filme
legendado ou a
um filme do
circuito de
premiações
(Oscar, Globo de
Ouro) pelo
divertimento que
estes filmes
geram para o
praticante.
A importância
dos elementos
materiais
depende muito
do próprio
praticante
conforme suas
disposições.
Pode acontecer
um apego com
relação a
materiais como o
ingresso ou os
souvenires
vendidos na
bomboniere,
além do menu de
pipoca. Pode
ocorrer uma
preferência por
uma sala em
específico
também
(geralmente uma
sala vip).
O entendimento
é o de que o
filme deve ser
um grande
divertimento e a
sala, se possível,
uma experiência
diferenciada.

para praticantes
que não veem o
mesmo sentido no
cinema.

Os elementos
materiais são
muito
importantes:
parece que existe
um certo apego
com os materiais
do filme. O
ingresso deve ser
o encarte de papel
clássico e o
cinema ser de rua
também é
interessante, pode
ser até uma
necessidade para
alguns
praticantes. Aqui
a ideia é que os
materiais remetam
a uma experiência
cultural e
cinematográfica
plena e “pura”

O praticante pode ter
um apego grande
com os elementos
materiais desta ida ao
cinema.
Especialmente com
brindes e souvenires
vendidos na
bomboniere, pois este
praticante pode
colecioná-los. O
interesse não é com o
cinema, mas com a
temática e suas
expressões materiais.

O entendimento é
o de que o filme
deve ser relevante
para o repertório
cultural, assim
como o espaço (o
cinema) deve ser
um promotor da
cultura.

O entendimento é de
que o filme deve
fazer parte de um
conjunto maior de
produtos culturais e é
interessante que o
cinema cause um
entendimento
alinhado com este
conjunto.
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Engajamentos

O
engajamento
principal é a
manutenção
do vínculo
emocional
com outros
praticantes

Procedimentos

Procedimentos
adotados
visando a
conveniência
de outros
praticantes.
Então a
localização,
forma de
compra e
demais
procedimentos
são escolhidos
por outro
participante.

conjunta ou
encontro dos
participantes.
Para casais
pode-se
imaginar que
salas com
cadeiras
duplas
também
podem ser
interessantes
O
engajamento
principal é
alimentar os
vínculos
emocionais
com os
participantes
e gerar
insumos para
o encontro ser
interessante
Procedimento
s são adotados
valorizando o
entendimento
consensual de
conveniência
dos
praticantes
envolvidos.
Geralmente
inclui a
compra online dos
ingressos para
facilitar a
programação
de horários do
evento social
como um
todo, escolha
de um cinema
central e
deslocamento
s de metrô.

O engajamento
principal é a
criação de
emoções
diferentes das
rotineiras e
afastamento do
tédio e/ou
cansaço

Os engajamentos
podem ser com a
promoção da
indústria de
cinema alternativa
ou independente e
com os cinemas
que dão suporte
para ela.

O engajamento maior
é com relação ao
exercício do estilo de
vida. Pode conter
questões de
pertencimento a um
grupo de pares.

Procedimentos
são adotados
visando a
conveniência do
próprio
praticante. Pode
incluir a compra
on-line do
ingresso a
depender da
previsão de
cadeiras
disponíveis no
cinema e/ou
antecipação/expe
ctativa pelo
filme em si. Sala
é escolhida
conforme a
proximidade
com a casa do
participante ou
meios de
transporte
práticos que
facilitem a
chegada.

Os procedimentos
são adotados para
viabilizar a
prática de ir ao
cinema
enriquecer-se do
ponto de vista
cultural.
Conveniência
pode contar, mas
não é o principal.
A depender do
apego com o
ingresso físico, ou
não, a compra
também pode ser
feita on-line para
organizar horários
e garantir os
assentos. Este
cinema
geralmente é
escolhido por suas
características
(como ser de rua)
e o deslocamento
até o cinema não
influencia.

Os procedimentos
adotados visam
assegurar a presença
no filme nas
melhores condições
possíveis. Inclui
compra on-line do
ingresso,
possivelmente até na
pré-venda.
Deslocamento até o
cinema não é um
problema, então pode
não afetar muito a
escolha de sala.

Elaboração do autor
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Como dito, a ideia do quadro foi organizar tipologias recorrentes de movie-going
ilustradas constantemente pelas Rodas de Conversa e pelos Registros de Ida ao cinema. Existe
uma certa permeabilidade entre as tipologias: a coleta de dados sugere que um praticante que
adere mais frequentemente a uma das tipologias não necessariamente o fará sempre assim. Um
consumidor que vê a ida ao cinema como entretenimento com maior frequência pode ser, em
algum momento, um praticante do cinema enquanto encontro social, por exemplo. O contrário
também pode se provar verdadeiro, ou em outro caso: um praticante mais frequente de ida ao
cinema enquanto exercício de estilo de vida pode acompanhar alguém para ver um filme que
não lhe interessa, exercendo um papel de companhia. A ideia é que dentre essas práticas
frequentes, (e sem considerar as diversas formas específicas que os praticantes manifestam
espontaneamente), alguém pode ter maior frequência em uma das tipologias, mas isso não o faz
seguir esse mesmo comportamento sempre, sob quaisquer circunstâncias.
Uma mesma sessão de cinema, onde o filme e a sala são idênticos, pode também estar
relacionada com praticantes em tipologias de ida ao cinema completamente diferentes. Durante
as Rodas de Conversa foi possível interpretar que, enquanto alguns praticantes viam o filme
Vingadores como um divertimento, outros o viam como algo sério e conhecer sobre o filme e
o universo expandido de que ele trata era importante. Sendo assim, enquanto uns praticavam a
ida ao cinema enquanto entretenimento, outros o faziam como um exercício do estilo de vida
(provavelmente o Geek17). E o mesmo pode ocorrer para outros filmes, considerando tipologias
de ida ao cinema distintas.
Por fim, faz-se a ressalva de que é complicado esgotar a compreensão de uma prática
(BOURDIEU, 1983) e o quadro 4 não se propõe a isso, mas sim a auxiliar a entender o processo
de escolha de filme e sala de cinema durante uma prática movie-going. O que se propõe é que
os elementos da prática não agem sozinhos, mas em conjunto de modo a compilar
comportamentos de consumo observáveis em suas implicações práticas. Infere-se que isso é
uma forma de atender aos objetivos específicos propostos neste trabalho: explorar a escolha de
jovens de 18 a 24 anos para eleger uma sala de exibição específica; explorar a escolha de jovens
de 18 a 24 anos para eleger um filme em específico a ser assistido; perceber as influências que
escolher um filme causa na escolha de salas, assim como o contrário, as influências que escolher
17

Os Geek são, pela definição de Konzack (2006), os componentes de uma terceira geração de contra-cultura que
são apaixonados e buscam esgotar o conhecimento sobre um assunto específico: desde computadores até
trivialidades de séries de tv ou filmes. O que une todos os assuntos e Geeks é a necessidade de, por meio da cultura,
promover um escapismo deste mundo, mas com um olhar introvertido e dedicado à profundidade dos conteúdos
consumidos. A ideia é a de que alguém pode ler, por exemplo, a obra completa de Tolkien e saber tudo sobre a
terra média, somente pela satisfação interna e senso de consistência ficcional que algo assim pode gerar. É uma
nova forma de aproveitar experiências estéticas e culturais.
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uma sala geram na escolha do título e investigar como as práticas de consumo de movie-going
se alteram à medida que os(as) jovens compram os ingressos on-line ou na bilheteria.
De maneira geral, as escolhas são feitas de modo a contemplar um espectro maior que
somente o filme e a sala. Questões como o gosto e as preferências pessoais podem ter tanta
influência sobre a questão quanto circunstâncias como companhias, o que será feito antes ou
depois da sessão, procedimentos de deslocamento, compra de ingresso – e o formato dele ser
digital ou em papel – dentre diversos outros detalhes. Por conseguinte, a forma de incorporar
tudo isso e ainda assim considerar a literatura específica existente sobre o tema (CUADRADO;
FRASQUET, 1999; KERRIGAN et al., 2013; BRITO, 2017), que aposta na segmentação dos
consumidores de movie-going, foi através da compreensão de como as escolhas se moldam em
tipologias práticas comuns, algo que também oferece insumos para extrair segmentos, ainda
que um pouco diferentes. Isso talvez ajude a compreender as escolhas no contexto da prática
do movie-going e a contribuir com profissionais que trabalham diretamente com isso, algo a ser
tratado a seguir.

5.2. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS

Durante as descrição das justificativas para o estudo se expôs os agentes da cadeia
produtiva do audiovisual (Figura 01, p.13) através de uma figura e se afirmou que a maioria
dos envolvidos nela poderiam se utilizar dos achados desta pesquisa. A partir de agora vamos
elencar as implicações gerenciais para cada um deles – desenvolvedores e financiadores,
produtores, distribuidores e exibidores, entretanto faz-se a ressalva de que todos podem adotar
uma visão para o movie-going enquanto práticas de consumo, o que possivelmente altera o
raciocínio e a maneira de planejar e desenvolver as atividades relacionadas à criação e
administração cinematográfica.
Comecemos com os desenvolvedores, produtores e financiadores - que estão mais
envolvidos com a criação dos filmes – agentes cujo futuro pode acabar dependendo diretamente
do resultado de bilheteria de seus projetos. Por exemplo, ao invés de pensar na capacidade da
combinação de diferentes gêneros, elencos e restrições de idade para criar um portfólio seguro
de filmes (ELIASHBERG et al, 2006), porquê não pensar nas práticas de movie-going que o
seu público-alvo pode empregar para assistir ao filme no cinema? E assim facilitar o
entendimento de que aquele título se encaixa nas práticas que o espectador vê sentido? Não
somente durante a fase de promoção e lançamento do filme, mas também levar isso em conta
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durante o desenvolvimento do roteiro, direção, casting, edição etc. Esta é a grande sugestão
para os ocupantes destes cargos: pensar nas práticas através das quais o filme será consumido
como um fator tão importante quanto gênero e restrições de idade.
Um exemplo para ilustrar pode ser o que se faz com alguns filmes de animação: muitas
vezes eles são construídos para toda a família, apesar da criança ser o espectador mais envolvido
com o filme. Nessa situação um adulto desempenha a tipologia de ida ao cinema enquanto
companhia, então um filme que seja completamente interessante para a criança, mas que não
gere um entendimento de que será minimamente aceitável para o adulto, possivelmente não fará
com que a criança seja levada ao cinema. Esta, possivelmente pela experiência com filmes deste
tipo, é uma forma de adequar um filme pensando nas práticas de quem o assiste.
Já para os distribuidores, a compreensão das práticas pode se provar interessante na
criação das campanhas de comunicação e na decisão das salas de exibição. Uma sala de rua em
específico pode ser interessante também para idas ao cinema enquanto encontro social, por estar
em uma localização central, por exemplo. O contrário pode servir para um cinema de shopping:
se estiver em um local mais afastado pode ser interessante testar exibir alguns filmes de nicho
durante uma ou duas semanas, justamente porque o espectador pode não ver problemas em se
deslocar até lá em busca deste filme. Com isso em mente, um distribuidor pode expandir a gama
de salas onde vai negociar a exibição do seu filme: não somente pensar no circuito usual para
um filme de nicho, nem somente em salas em Multiplex para filmes mainstream.
Para os exibidores, a lista de implicações gerenciais é um pouco diferente. Aqui se
sugere, além da compreensão das práticas como um fator de tomada de decisão, que se ajuste
as ferramentas de compra de ingresso. A primeira sugestão é a criação de uma ferramenta de
compra coletiva em que cada pessoa paga seu próprio ingresso, de forma que um grupo possa,
ainda, escolher assentos próximos/sucessivos na sala de exibição. Pode-se até, como uma
segunda sugestão, oferecer descontos progressivos por volume aplicados ao preço das entradas
inteiras: os mais velhos do recorte 18-24 anos podem não estar mais estudando e, portanto, não
ter mais direito à meia entrada de estudante. Um exemplo em que de 7 amigos somente 5 tem
direito à meia, os outros dois poderiam pagar somente 70% ou algum valor descontado em
função do volume de entradas vendidas de uma vez só. Talvez seja uma forma de gerar um
engajamento diferente.
Outra sugestão é pensar, nos shoppings em que isso é possível do ponto de vista
estrutural/projetivo, em fazer o cinema no térreo, perto da entrada de pedestres. Ou então uma
entrada que conduza diretamente à bilheteria e bomboniere. Isso pode ser uma forma de mitigar
77

os efeitos que alguns consumidores tem com relação ao shopping, especialmente em regiões
onde a ida ao cinema como um esforço cultural é uma prática comum.
Por fim, para os profissionais do marketing e da publicidade, utilizar a perspectiva das
práticas pode ajudar a entender o movie-going de modo a perceber, talvez com maior
assertividade, em quais sessões e salas de cinema anunciar os seus produtos. Para uma sessão
no meio da tarde pode-se, em um exemplo completamente hipotético, perceber que as idas aos
cinema enquanto companhia e encontro social tendem a terminar com uma alimentação, ao
invés de começar com ela. Neste momento, utilizar o espaço publicitário do cinema para
anunciar food service ou produtos alimentícios pode ser uma boa ideia: a grande questão é que
isso independe do gênero, narrativa ou idade mínima permitida daquele filme em específico,
mas de uma prática possível a filmes em que estes fatores são completamente distintos, mas
semelhantes sob a ótica das práticas.

5.3. LIMITAÇÕES DESTE TRABALHO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

A maior limitação circunstancial desta dissertação talvez seja a baixa representatividade
de Registros de Ida ao Cinema coletados. Com somente dois registros esta metodologia fica
com caráter de ilustração quando poderia, dado volume suficiente de dados, reafirmar alguns
detalhes vistos nas Rodas de Conversa. Confessa-se a dificuldade em encontrar participantes
voluntários para esta parte do trabalho.
Cita-se também o seguinte: por mais que este estudo tenha como recorte o jovem de 18
a 24 anos, não se presume que isso seja de escala nacional ou internacional. Todas as coletas
foram feitas com jovens brasileiros em São Paulo. Pede-se para que se leve isso em
consideração. Uma pesquisa com escopo maior poderia indicar resultados diferentes, com
possíveis marcos regionais. Ressalta-se a capacidade da pesquisa qualitativa de diminuir o
universo estudado a poucos casos (CARDANO, 2017), nesse sentido.
Isso nos leva às maiores sugestões para estudos futuros que se pode oferecer: tanto o
aprofundamento qualitativo em diferentes regiões do Brasil e do mundo, quanto a pesquisa
quantitativa baseada nos achados deste trabalho. A primeira serve como modo de observar um
coorte em diferentes circunstâncias, como regiões de pequenas metrópoles onde os cinemas são
escassos. A segunda permite, para começar, comprovar e adequar as tipologias de prática
sugeridos pelas conclusões e, ademais, generalizar e correlacionar fatores não percebidos pela
coleta de dados desta dissertação. Finalmente, expandir para outro coortes geracionais pode,
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também, ser interessante para formar um conhecimento sobre as práticas de movie-going mais
completo e relevante.
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7. APÊNDICES
Transcrições das Rodas de Conversa
Roda de Conversa 01 – 5 participantes além do pesquisador – Gustavo, Valentino, Marcela,
Edna e Marcos
Nicolai - Então, galera. Informando um pouquinho. Isso faz parte do meu trabalho de
dissertação do mestrado. E qual que é a ideia aqui? A gente falar de consumo de cinema. Então,
como vocês escolhem o filme que vocês vão ver e como vocês escolhem a sala. Tipo, o cinema
que vocês vão ver. Tipo, uma coisa que eu faço muito, por exemplo. Eu sempre vou em salas
mega perto do metrô, porque é hiper, mega, prático. Aí eu queria saber de vocês como vocês
fazem esse processo.
Valentino - Especialmente no âmbito de ir no cinema, não como a gente escolhe os filmes que
a gente vai ver no cinema?
Nicolai - Não, não. Quando você vai para o cinema mesmo. Não o que você vê em casa.
Valentino - Tá. Beleza.
Edna - Aqui no Brasil ou no exterior?
Nicolai - Pode ser aqui.
Edna - Tá.
Marcos - Quem começa?
Nicolai - Quem vocês quiserem.
Valentino - Tá, deixa eu pensar aqui. É… pode fazer a pergunta de novo? Pera aí.
Nicolai - Não, na verdade é o tema. A pergunta não tem.
Valentino - Tá. Como eu escolho? Geralmente quando eu vou ao cinema, eu vou nos cinemas
perto do lugar que eu moro.
Marcela - Isso. Perto dos lugares.
Valentino - Então são cinemas que ficam lá na Zona Leste, que é o Anália Franco, que é um
shopping. Tem o… já foi no Anália Franco? É bom lá. E eu vou direto no que era perto do
metrô de Tatuapé lá, o Boulevard. Direto. Então, são os dois que eu sempre vou. Quando tem
um filme que eu quero ver que não tá mais no circuito desses Cinemark e UCI, aí eu vou no
Belas Artes, no Petra Belas Artes.
Gustavo - Ah, muito bom.
Valentino - que fica na Consolação. E é isso. E a maneira que eu escolho meu filmes é com
meu gosto mesmo. Quando sai algum tipo de filme que eu acho que… bom, deixa eu ver. Eu
não sei exatamente como. Eu nunca parei para pensar tipo como eu escolho os filmes que eu
vou ver. Então, o diretor, qual que é o contexto… se é um filme de super herói...
Nicolai - Se tem franquia…
Valentino - Se tem alguma franquia de algo que eu já acompanho. Normalmente se tem alguém
que fala muito do filme pra mim, tipo “Bacurau”... eu fui ver “Bacurau” duas vezes já no
cinema.
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Edna - De tanto que a gente…
Valentino - Acho que é isso. Não tem mais muito o que falar sobre, eu acho.
Nicolai - Tá.
Gustavo - Bom, eu faço mais ou menos como você faz. Eu também vou pelo metrô. Se é perto
do metrô fica muito mais prático, porque ir de táxi para os lugares é muito caro. Só que
geralmente eu vou mais nos perto da minha casa, que é os Cidade São Paulo, Pátio Higienópolis
e o Iguatemi, porque eles são mais perto de casa. O Iguatemi nem tanto, mas… e os cinemas
são bons.
Nicolai - Vocês acham que o cinema ser bom faz diferença?
Gustavo - Faz muita diferença. O cinema do Eldorado tem aquele chão, o chão é nojento. Você
anda, é horrível no pé. Eu não gosto do cinema do Eldorado. Eu faço de tudo para não ir lá. Só
que… é isso. A qualidade do cinema, nossa, é muito importante.
Marcos - E sabe um negócio que pra mim é um fator… e é um negócio que depende muito do
lugar que você vai… é o comportamento da… plateia.
Marcela - É.
Marcos - Porque se você vai lá no Belas Artes, a galera fica quietinha. Ninguém conversa
durante o filme lá no Belas Artes. Só que no Anália Franco, mano, é insuportável. A galera vai
para o cinema para ficar trocando idéia. Eles vão lá para ficar conversando vendo filme.
Julia - Sim, porque o meu pai mora no Morumbi e minha mãe mora em Santana. E aí quando
eu tô em Santana, eu vou no Santana Park ou no Center Norte, que são os dois shoppings mais
populares. E quando eu vou na casa do meu pai, eu vou em um… que é o Jardim Sul, que não
tem quase ninguém. Então você vai ao cinema de lá, é tudo limpinho, silêncio. Todo mundo
assistindo tipo… não é nem um… é dentro de um shopping, né, porque normalmente a gente
acha que o cinema bem frequentado entre muitas aspas é o que não é no shopping, que vai o
pessoal que quer mesmo assistir filme e foi até lá para assistir o filme. E no shopping pode ser
tipo não tá fazendo nada no shopping, entrou e foi ver um filme. E aí… no Jardim Sul o pessoal
faz silêncio, assistindo bonitinho. E no Santana Park e no Center Norte é tipo assim - filme do
Tarantino tem criança chorando. É, eles levam criança de colo para ir no cinema.
Valentino - Levaram um bebê de carrinho para ver o Pennywise.
Marcos - Quando eu fui ver também, do nada começou a chorar um bebê na plateia e eu fique
- por que que tão trazendo um bebê?
Julia - Exato. E no da zona norte é sempre assim. Toda vez tem um bebê.
Gustavo - É porque eu acho que a galera quer levar filho só para não…
Marcos - Para não deixar em casa.
Gustavo - É.
Nicolai - E como é que vocês compram esse ingresso, vocês compram ele pela internet, com
quem vocês vão?
Gustavo - Eu compro direto.
Valentino - Quando é para ir para pré-estreia, tipo a do Star Wars, por exemplo, que vai estrear
no final desse ano. É sempre online que a gente compra. Só que… geralmente eu compro físico
mesmo. Tipo, lá no cinema eu pego ingresso, tenho na minha carteira um montão de ingresso
de filme que eu gostei, eu guardo.
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Nicolai - Vocês guardam os ingressos?
Valentino - Eu guardo só os que significam muito pra mim. Eu tenho do Logan. Logan eu vou
enquadrar assim.
Marcela - Uma coisa que eu sinto falta no cinema comercial é que você não tem um ingresso.
Ele é um recibo. E aí… às vezes eu privilegio que seja de rua, porque ele tem o ingresso…
Gustavo - O ingresso clássico, né?
Marcela - Eu sinto saudades do ingresso clássico.
Valentino - Ué, eu não sei onde é que está a arte. Eu tinha os meus dois ingressos do “Bacurau”,
eu acho que eu perdi.
Marcela - Eu tenho um que foi a primeira vez que… e agora eu faço com mais frequência. Eu
fui naquele que é do Itaú. Eu chego lá agora e pego o primeiro filme. Tipo, eu não escolho. Eu
não vou pelo filme e nem por indicação. Eu chego lá e pego um filme X que eu nunca ouvi
falar.
Nicolai - Você escolhe na hora assim?
Marcela - É. Eu não conheço o nome e assisti. Eu assisti um chamado “A festa”, já faz um
tempinho. Maravilhoso! E até hoje eu não sei o diretor, não sei nada. Eu só sentei e assisti.
Então é uma nova prática que eu faço. Porque cinema comercial eu vou quando tem o filme que
eu quero ver. Agora o cinema de rua eu vou quando eu quero ver um filme que eu não conheço
e ninguém conhece. Eu vou lá e compro primeiro.
Nicolai - Ah, então tem essa relação entre o cinema que vocês vão e o filme que vocês
escolhem?
Marcela - Sim, com certeza.
Marcos - Pra mim, eu assisto qualquer porcaria que estiver passando. Tipo, eu fui assistir um
tipo de super herói, não tinha, fui assistir “Chuck”, não tinha, isso quarta à noite, tipo tava cheio
o cinema. Aí eu fui assistir com a minha mãe mesmo.
Nicolai - Você foi lá para ver qualquer filme?
Marcos - Cara, era tipo na terceira opção, tá ligado?
Nicolai - Aí você chegou para ver um filme, sei lá, no cinema assim…
Gustavo - Você entrou no cinema pensando “eu vou escolher na hora” ou você já tinha um
filme que você tinha em mente e você não conseguiu?
Marcos - Cara, eu tinha um filme que eu queria ver em mente e tinha um filme reserva. Aí tipo
só que os dois estavam cheios. Quem vai assistir “Chuck”, tá ligado? Mano, quem assiste
“Chuck” quarta de noite, tá ligado?
Nicolai - Aí você manteve a… visita, né? Uma coisa interessante que vocês tem falado e que a
Ju falou que é de escolher o filme. Assim, você vai no cinema para ver um filme que você não
conhece, isso acontece com o resto de vocês também?
Gustavo - Nunca aconteceu comigo, cara. Mas eu quero começar a fazer isso.
Valentino - Eu acompanho muito cinema. Eu sempre vejo os trailer que tão passando antes, eu
sei o que tá rolando...
Marcela - É que eu acho que nos cinemas… o Reserva Cultural tem muito isso. Tem uns filmes
que você olha lá - eu não faço ideia. Aí você só entra.
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Valentino - Realmente, é verdade.
Edna - Eu acho que talvez… eu tenho menor experiência aqui no Brasil porque eu quase
nunca… eu fui num cinema no Brasil três vezes, eu acho. Com vocês. Então não conheço
cinema, não sei como é. Meus únicos problemas… eu escolho cinema pelo metrô e pelo
dinheiro. Porque eu percebi que aqui no Brasil cada cinema tem o seu custo. Isso não é assim
na Itália. Então se você for em um ou no outro, é o mesmo preço. No máximo, é você ir no
Cinemark italiano… aí ali talvez é um pouco mais alto. E o preço é maior. E eu tenho carteirinha
de estudante na Itália e o preço é maior. Então um dos motivos pelo qual eu escolho o filme
para assistir no cinema é o preço.
Nicolai - Nem se levarem tipo seus pais assim? Aliás, vocês vão ao cinema com os seus pais?
Valentino - Eu vou mais ao cinema com meus pais do que com meus amigos.
Marcos - Raramente. Eu ia muito, hoje em dia eu não vou mais. Hoje em dia eu vou mais com
meus amigos, mas… às vezes eu vou com a minha mãe ver um filme.
Edna - Eu vou com meus pais para assistir filmes muito comerciais. Tipo (ininteligível)
Marcos - Comigo não. Quando eu vou com a minha mãe, é para ver um filme que é muito
cabeça e meus amigos não iam querer ver, tá ligado?
Julia - Nesse caso, quando tá assim, eu vou sozinha. Tipo, não dá pra ir.
Marcos - Eu tô começando a fazer isso, de ir ver filme sozinho, é muito bom, mano.
Nicolai - E essa coisa de escolher filme com os amigos? Como é que rola?
Marcos - Ah, é que normalmente, meus amigos… a gente tem uma afinidade parecida com o
tipo de filme que a gente vai querer ver. Então a gente sempre tá de acordo com os filmes. Eu
sugiro - vamos assistir esse filme? E a galera topa. Ou vice-versa. A galera sugere e eu topo.
Nicolai - Aí vocês vão marcando tudo no grupo?
Marcos - Nos grupos de zap, é.
Valentino - É, sei lá. Manda - alguém quer ver “Sonic”? Quero, quero, quero e aí vai.
Marcela - E também tem a questão da localização. Tipo, normalmente quando é com amigos, a
gente vai a um lugar que tem perto do metrô. Porque é ainda mais difícil você se locomover de
uma maneira mais difícil, sozinho tá tranquilo. Mas se tão vindo tipo cinco pessoas de lugares
diferentes, aí você tem que achar um lugar no metrô.
Edna - Com amigos de cinema é mais fácil escolher um filme.
Marcela - Com amigos de cinema é mais fácil e o pessoal topa muito mais fácil.
Valentino - E ó, eu não consegui convencer ninguém de ir ver “Bacurau” comigo ainda. Mas
vocês… seria muito fácil.
Gustavo - Mas acho que já saiu de cartaz. Será que já saiu?
Edna - Eu queria assistir “Bacurau” com a minha família. Eles foram assistir “Os parças 2”.
Eles me obrigaram a assistir “Os parças 2”. O filme do Windersson Nunes. Não é bom. E tipo,
eu tava no cinema e tava todo mundo rindo e eu não tava entendendo metade das piadas.
Valentino - Você viu o vídeo do Windersson Nunes?
Gustavo - Não.
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Valentino - Ah, então, a gente mudou a data de “Os parças 2”, né, porque “Os Vingadores” iam
entrar na mesma época e a gente não queria tirar audiência deles, então a gente colocou mais
pra trás, para dar uma chance.
Gustavo - Engraçadinho.
Nicolai - E essa coisa de você não necessariamente escolher o filme que você vai assistir, assim,
quando você tá com a galera ou quando você tá com seus pais, como é que rola?
Marcela - É que eu acho que o cinema vai além do você ver o filme. Quando você vai sozinho,
não. Quando você vai sozinho é para ver o filme. Mas a experiência de você ir com um amigo,
um peguetezinho, tipo… dane-se. O filme não é tão relevante assim. É óbvio que você vai criar
uma memória diferente para esse filme. Então, assim… a primeira vez eu assisti “Aquaman”
foi com meu vez, então quando eu assisto “Aquaman” eu lembro do momento tipo… não tem
nada a ver com o filme. A experiência fica próxima. Então assim, esse filme a primeira vez que
eu vi, eu vi com a minha mãe. Esse filme eu vi com os amigos.
Edna - Depende também do horário. Tipo, tem horários que tem vários filmes e tem horários
que só tem alguns. Se você for no cinema para assistir um filme mesmo, você vai procurar o
horário, vai tentar ver que horas você vai assistir. Se você tá com os amigos, meio tipo… sei lá
no shopping, aí dá cinco e meia - “ah, vamos assistir um filme”. Vai lá tem duzentos mil filmes
e você escolhe o que você quer.
Nicolai - E rola lá mesmo, uma coisa espontânea?
Edna - É.
Nicolai - E para vocês, rola mais essa coisa planejada ou essa coisa espontânea?
Gustavo - Comigo é mais planejado.
Valentino - Planejado. Raramente é espontâneo assim.
Gustavo - Tanto que o que você falou é muito verdade, mas tipo… a galera que você vai assistir
o filme, muda a experiência completamente. Às vezes ela diminui um pouco, você foca menos
em assistir o filme e foca mais socializar, só que tem vezes que você vai com um grupo
específico de amigos que… você e seus amigos vocês tenham… uma afinidade com aquele
filme. Então você assistir aquele filme com eles acaba aumentando a experiência. Quando eu
fui ver “Guerra infinita”, por exemplo, se eu tivesse ido assistir sozinho, eu não teria sentido
tanto quanto eu…
Gustavo - Eu e meus amigos indo ver filme da Marvel é tipo… a gente lendo a Constituição, a
gente fica… assim, tá ligado? É um negócio sério.
Edna - Quando eu assisti “Doutor Sono” com a Amanda, depois de ter feito trabalho sobre
Kubrik, a gente ficou o tempo todo…
Marcos - Eu fui ver “Doutor Sono” com uns amigos e eu fiquei assim - não, porque a estética
do Kubrik e tudo mais... eu saquei na hora. E eles “mano, do que você tá falando?” E eu fiquei
- nossa! Queria ter visto com vocês.
Marcela - Mas então… eu acho que a experiência com a pessoa que você vai também é muito
legal. E o planejamento, então, normalmente quando você planeja para ir com uma pessoa, ou
acho que depende da sua prioridade. Você planeja ir no cinema com alguém ou ir assistir tal
filme.
Nicolai - Sim.
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Marcela - Porque aí, por exemplo, se você vai priorizar… eu quero ir no cinema com o
Valentino, por exemplo, aí o filme vai perder um pouco a relevância. Mas se eu falo que quero
assistir “Bacurau” e o Valentino entrar, quem perde a relevância é o Valentino, porque eu queria
assistir “Bacurau”, independente de quem foi comigo. Eu queria ver “Bacurau”.
Nicolai - Entendi.
Marcela - E é muito mais difícil levar alguém no cinema não comercial. Por que aí a pessoa diz
- “ah, mas a gente não vai jantar depois?”
Valentino - E é verdade, tipo, é difícil você chamar alguém… é mais fácil você chamar alguém
no cinema que tá no shopping porque você vai no cinema, depois você vai dar um rolê, só que
quando você vai chamar alguém para ir no Belas Artes, é só cinema. Terminou o filme e acabou,
a gente sai.
Nicolai - Se bem que lá tem um cafezinho bem gostoso.
Valentino - Mas é oito reais a xícara.
Edna - Eu discordo. Tipo, as minhas experiências de cinema sempre foram - “vamos no
cinema?” Só cinema. Depois cada um para sua casa.
Valentino - Eu acho que inclusive é até um pouquinho mais legal isso, mas quando é um
shopping e você sai do cinema, você nunca vai embora.
Nicolai - A sala muda então a jornada do consumo de vocês, a prática do que vocês estão
fazendo, né? E a sequência das coisas.
Marcela - E uma coisa que eu acho interessante, porque assim… se você for pensar, para um
aluno de cinema, o que ele preferiria, ir num comercial ou num não comercial? E aí você pensa
na questão de que tem pessoas que prestam mais atenção no filme, têm um foco maior no filme
quando você vai no não comercial, é o lado positivo. Mas o lado positivo do comercial é que
normalmente ele tá dentro de um shopping, você sai do cinema e você não vai direto pra casa.
Então, você vai, por exemplo, jantar com a pessoa e você vai discutir sobre o filme. Vocês vão
se aprofundar sobre esse assunto. O filme não acaba na sala de cinema, ele continua, porque
você tem um ambiente que… continua depois da sala de cinema.
Nicolai - E isso é mais legal para vocês?
Marcela - Eu acho que é o lado positivo do comercial.
Marcos - Eu acho que é um ponto positivo. É. É um ponto que é mais legal mesmo, você poder
trocar idéia depois.
Marcela - E faz muito parte da experiência do filme assim.
Valentino - É, depende do filme. Tem uns que você vê e esquece.
Gustavo - Não, até filme que é ruim. Se eu assisto um filme que é muito ruim com alguém no
cinema, eu fico comentando. Eu assisti “Até que a sorte nos separe 3” com uma rapaziada amiga
minha, e foi interessante. Foi interessante. Foi marcante, assim, de tão ruim. Leandro Hassum.
Eu gosto do Leandro Hassum, mas…
Marcela - Tá sendo gravado, mas assim…
Gustavo - Oi? Ah, tá. O Leandro Hassum vai assistir isso, memorizar minha voz, aí eu vou tá
lá no show business, eu vou trombar com o Leandro Hassum e ele não vai me dar um emprego.
Nicolai - Beleza. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
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Gustavo - Só que você corte essa parte do Leandro Hassum.
Edna - Não, uma coisa. Eu queria falar uma coisa. Aqui no Brasil tem mais é… filme legendado
que dublado.
Marcela - Contrário.
Gustavo - Acho que não, cara.
Nicolai - Mais dublado do que legendado. Aqui em São Paulo você tem uma…
Edna - Aqui em São Paulo, a minha experiência com vocês, foi que todo mundo que eu conheci
até agora, prefere assistir um filme legendado.
Gustavo - Ah sim!
Marcela - Sim, mas é a minoria dentro da sala de cinema.
Gustavo - A rapaziada que é cinéfila…
Marcela - Sim, é que quem prefere assistir legendado… todo mundo que você… o meio que
você tá… que você entrou no Brasil, não é a massa. Nossa, horrível isso. Mas não é a maioria.
A maioria prefere dublado. Porque é muito mais difícil… é aquela questão. Gente,
analfabetismo no Brasil é um nível absurdo. Por isso na sala de cinema tem muito mais dublado.
Edna - Mas tem muita possibilidade de assistir um filme legendado. Porque na Itália, para
assistir um filme… por exemplo, um filme mega, hiper grande, “Vingadores”, para assistir
legendado, você tinha que tipo… duas horas da tarde uma vez por semana. Não tinha outra
opção.
Marcela - É pior ainda que aqui.
Gustavo - Entendi.
Edna - Ou você assiste dublado ou você tem que decidir naquele dia, naquela hora. E não é um
horário sei lá, cinco horas da tarde. É duas da tarde.
Gustavo - Tipo, eu garanto que nas sessões, por exemplo, de “Vingadores”, 80% da galera que
vai assistir, prefere dublado. Vai no dublado.
Marcela - E tem mais dublado.
Nicolai - E vocês? Todo mundo aqui prefere legendado?
Gustavo - Eu gosto.
Marcos - Ah, se dúvida.
Gustavo - Eu gosto de ver no idioma que foi originalmente feito.
Marcela - Depende do filme. Animação eu prefiro dublado porque eu acho o brasileiro… o
Brasil tem uma dublagem sensacional.
Gustavo - Maravilhosa!
Marcela - E eu não consigo por conta dos atores. Você escuta os atores falando inglês depois e
você fica “humm..”. Mas quando é animação, eu consigo ter essa…
Nicolai - Vocês deixariam de ver um filme só porque tá dublado?
Gustavo - Sim.
Marcos - Sim.
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Edna - Depende da dublagem. Italiano eu consigo. Em português eu não consigo. Eu não
consigo filme em português porque eu não entendo.
Gustavo - Dublado em português?
Edna - Eu não consigo entender. E também filme em português, às vezes eu prefiro assistir com
legenda. Porque pra mim… eu tenho dificuldade nas falas.
Valentino - Mas é. Quando eu fui assistir “Bacurau” pela primeira vez, aquelas primeiras cenas
ali, eu não entendia… é porque demorou para eu me acostumar com o sotaque deles, mas aquele
início, que os caras pegam o binóculos e olham e o cara dá um tiro pro alto, eu não entendi nada
do que eles estavam falando. Nada, nada.
Marcos - Eu só peguei da segunda vez que eu peguei esses detalhes.
Edna - Eu tive que assistir “Cidade de Deus”...
Valentino - “Cidade de Deus” é meio difícil… mas é normal isso.
Nicolai - É que no Brasil a gente tem uma coisa com som direto.
Valentino - Com áudio, né?
Nicolai - O nosso som direto ele não é… é que na verdade, os filmes americanos, eles gravam
as falas depois. Quase que 85% em pós. E lá é muito mais uma coisa…
Valentino - Eles redublam.
Nicolai - Eles redublam. E aqui a gente não tem muito esse costume.
Marcela - Mas acho que vem da questão cultural, tipo a gente está acostumado a receber filmes
para dublar do que para fazer filme nosso. Por isso que nossa dublagem é uma das melhores.
Valentino - Eu acho que a dublagem brasileira dos anos 80 até 2010, assim, era a melhor do
mundo. Se você comparar o nível de emoção da dublagem brasileira dos mesmos personagens
só que inglês, tipo tenta assistir “Dragon Ball Z” em inglês. É muito ruim.
Marcos - Eu não consigo ver “Incríveis” em inglês. (ininteligível) é horrível.
Valentino - Só que hoje em dia, eu não sei porque que a geração nova de dubladores brasileiros
não é tão legal. E quando você pega um bagulho que foi feito para tá em inglês e eles dublam
em português, perde um pouco das piadas. Você vai assistir, por exemplo, “Rick and Morty”
dublado em português. Você perde um pouco das piadinhas porque não traduz, né? Então eu
prefiro assistir desenho, hoje em dia, desenho animado em inglês.
Marcela - Ah, mas acho que depende também. Porque uma coisa que a dublagem brasileira
tem… a gente mudou totalmente de assunto.
Nicolai - Ah, tudo bem.
Marcela - A dublagem tende a apropriar. Então ela adapta as piadas.
Valentino - Mas hoje em dia ela não adapta mais. Ela adaptava antigamente.
Marcos - Acho que ela adapta. Acho que a gente que parou de ver tanto desenho.
Marcela - Exato. Eu continuo assistindo muito desenho. Adapta e você pega, assim, eu gosto
de assistir duas vezes. Eu assisto inglês e assisto em português, porque aí você compara - meu,
da onde ele tirou? Não dava.
Edna - Quando você assiste legendado e a legenda é em português, você percebe que eles não
traduzem a mesma piada.
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Valentino - Tradução é o que eles menos traduzem. Tipo, o cara fala um puta palavrão em
inglês, e em português - seu bobalhão.
Gustavo - Bullshit fica isso é uma grande besteira.
Marcela - Era só dez minutos, a gente fez 19.
Nicolai - Acho que é isso. Não, maravilha. Me ajudaram muito, gente. Muito obrigado.
Marcela - Obrigada!
Roda de Conversa 2 – 4 participantes além do pesquisador – Babi , Maísa, Daniela e Carla
Nicolai - Oi meninas, em primeiro lugar muito prazer, eu sou o Nicolai, eu sou (ininteligível),
o que eu queria conversar com vocês, é mais ou menos como vocês vão ao cinema, é
basicamente essa pesquisa do meu mestrado, não tem um roteiro definido, a gente quer falar
um pouquinho em roda, super informal, sobre esse tema, mesmo que vocês não vão ao cinema
com frequência, isso também é valioso para eu saber, pois quando vocês vão, isso vai ter uma
lógica diferente ou não também, eu estou com vocês.
Babi - Depois que eu comecei a trabalhar, eu dei uma bela parada com cinema, confesso...
Maísa - Nossa, eu vou uma vez a cada sei lá, as vezes eu fico bastante tempo, umas 2 vezes no
mês, mas quando eu vou eu fico uns 3, 4 sem ir, as vezes eu vou sozinha, as vezes quando a
gente sai aqui da clinica a gente vai também, faz tempo que a gente não vai também.
Babi - Mas ela sempre dorme.
Nicolai- E porque você acha que ela dorme? Por causa do filme dela, cansaço?
Babi - Não, ela gosta do filme...
Maísa - Cansaço, as vezes a gente vai pegar uma sessão 19:30, 20:30 da noite, você tá
trabalhando desde 7 da manhã, você já está cansado, você quer assistir mas você não consegue.
Babi - Ai eu falo: Nossa.. Ai ela acorda.
Maísa - Mas não são todos os filmes que eu durmo.
Nicolai - Entendi, quando vocês vão juntas no cinema, como vocês fazem pra escolher a sala,
aqui perto, perto da casa de vocês, como que rola isso?
Babi - A gente vai no shopping mais próximo porque o metro passa lá, o central (ininteligível),
quando a gente vai combinar de ir no cinema em uma quarta, em uma segunda, enfim, qualquer
dia da semana ou em um domingo, a gente vê em um outro shopping pra ir, porque da pra ir de
casa, ir de carro, tanto faz.
Nicolai - Vocês acham legal essa coisa de ficar variando?
Daniella - É legal ficar variando, porque agora tem essa variedade.
Carla - Não só a sala, mas o shopping em si.
Babi - Não só pra conhecer o shopping mas pra conhecer as salas que são diferentes, assim, não
são tão diferentes mas tem uma diferença.
Carla - Tem uma diferença.
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Maísa - aquele (ininteligível) que tem aquela cama, você fica mais a vontade, a probabilidade
de você dormir é maior.
Babi - Leva a cobertinha..
Nicolai - Legal, e nessa coisa que você está falando de dormir no filme, mas o filme é bom,
como vocês fazem pra escolher o filme?
Babi - É o filme que está fazendo maior propaganda.
Daniella - É o filme que está em cartaz.
Maísa - É o que todo mundo está comentando, está nas redes sociais.
Babi - O ultimo que a gente viu, foi o velozes e furiosos 8, o ultimo que ela saiu, que ela dormiu.
Carla - A minha é diferente, posso falar? As vezes eu não assisto um filme porque esta lá, todo
mundo assistiu e eu vou assistir como que é, eu vou lá ler sobre o que está falando e eu quero
assistir, porque tem muitos filmes que falam que é uma porcaria, 50% das pessoas falam que é
uma porcaria e os outros 50% falam que é bom, então você fica no intermediário, você não sabe
se é bom ou ruim, então você tem que ver pra saber se ele é ou não, então tipo, vai lá, tá vendo
que o filme é muito ruim, vou lá ver se é muito ruim mesmo, se for ruim ok, mas se ele for bom
e eu gostar? Então nem sempre eu vou pelo o que está na mídia e pelo o que todo mundo está
vendo.
Nicolai - Tá, então não necessariamente o que está fazendo propaganda na TV?
Carla Não, não é assim.
Daniella - Eu sempre vou no shopping programada, eu nunca estou no shopping e falo: Ah, vou
no cinema. Sempre está programado.
Nicolai - Vocês sempre vão no shopping pra assistir aquele filme?
Babi - É.
Carla - Não, você nunca está no shopping e passa na frente do cinema e quer assistir o filme do
nada, sempre programado.
Babi - Comigo também sempre foi assim, sempre programado, ah vamos assistir um filme?
Nicolai - Se programa a ponto de comprar o ingresso na internet ou não?
Maísa - Não, só programar o dia, dar uma olhada na sessão.
Daniella - Na internet pouquíssimas vezes, mas já comprei.
Babi - Quando é passeio com algum boyzinho a gente programa né, vamos ver o filme tal, que
não tem erro, tem que ir, ai compra.
Nicolai - O filme é secundário né.
Maísa - É, isso já aconteceu comigo, tá passando e falo “ah, quero ir no cinema”, as vezes
quando eu estou na “revolts” e vou no shopping comprar alguma coisa, eu vou no cinema, as
vezes vou no cinema sozinha, vou com amigo, de vez em quando eu estou na “bad” e falo “ah,
vou assistir um filme”, aí vou no cinema e assisto.
Nicolai - Qualquer um que estiver passando?
Maísa - Qualquer um que estiver passando e eu falar “ah, me interessei e vou assistir.”
Nicolai - Os que estão no cartaz?
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Maísa - Sim, o que está no cartaz eu vou lá e assisto.
Nicolai - Beleza, Você acha que gosta muito de cinema justamente por ir em qualquer situação
assim?
Maísa - Gosto.
Nicolai - Tá, outra coisa que eu acho interessante, dublado ou legendado....
Babi - Os dois.
Babi - Os dois, antes eu não assistia legendado, mas agora eu comecei a gostar.
Daniella - Eu não, eu só gosto dublado.
Carla - Antes eu não conseguia prestar atenção na legenda do filme, ou eu olho pra cena ou eu
olho para o que está escrito, mas de preferência eu assisto dublado, se tiver pra escolher eu
assisto dublado, mas se tiver legendado também vai.
Maísa - Ultimamente eu estou gostando dos dois, na verdade atualmente eu me interessei mais
em ler, pegar livros pra ler, eu estava relaxada disso, então eu assisto os dois, quando eu estou
com vontade eu assisto legendado, quando não, eu assisto dublado.
Nicolai - Tá, então vocês não decidiriam com base nisso, tipo, você vai no cinema e você vê
que o horário que tá dublado é uma hora depois e o legendado é daqui a 20 minutos.
Daniella - Eu espero o dublado.
Babi - Eu assisto o legendado.
Maísa - Depende, eu assisto o que estiver primeiro, se for legendado eu assisto, se for dublado
eu assisto.
Carla Eu espero o dublado e nessa 1 hora eu vou comer, comprar alguma coisa, mas eu não
vou no legendado, eu vou no dublado.
Nicolai - E você Juliana?
Maísa - A mesma coisa que a Carla , eu espero também, se for um tempo curto eu espero quanto
tempo for.
Babi - Eu vou lá compro o que tiver que comer, como no cinema.
Nicolai - E vocês meninas, deixariam de assistir o filme porque não tem dublado?
Daniella - Eu deixaria.
Maísa - Eu não.
Carla - Eu sim porque não consigo prestar atenção, ou eu olho pro filme ou eu olho pra legenda,
então eu ficaria “o que aconteceu ali?”, eu vi a fala mas não vi o que aconteceu, como que ele
ganhou aquela luta? Não vi, estava lendo ali.
Nicolai - E uma coisa que ela disse, muda como vocês fazem pra ir ao cinema? Se você vai com
boyzinho, vai com as amigas, vai sozinha, vai com a família, você acha que muda muito?
Babi - Eu acho que muda.
Maísa - Muda sim, com certeza.
Carla - Muda.
Daniella - Eu acho que muda o que vestir.
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Babi - Muda, se você vai com os amigos você está mais a vontade, mas “deixadão”, até na
zueira no cinema você, né.
Nicolai - E vocês acham que isso muda o filme?
Babi - Muda, acho que sim.
Daniella Ah, você não vai ver um filme de criancinha com o boy né.
Carla - Ah, se meu boy quiser assistir um filme de criancinha.
Maísa - Claro, chamar o boy e falar: Ah, então, tá passando Frozen, vamos ver comigo?
Babi - Se você for com a família e tiver um sobrinho pequeninho, um filho, um afilhado, vai
ser diferente, fica mais atenção, fica ansioso, eu acho assim, você presta até mais atenção
naquele desenho, que é uma coisa que você não vai parar pra ver em casa, tá passando um
Frozen na TV, você vai ver em casa tá lá uma penca toda de criança assistindo mas você não tá
dando a mínima de atenção, você tá no cinema, você tá com as crianças, você presta um pouco
mais atenção porque elas já estão mais entretidas no filme e você em casa não estaria tanto
assim.
Maísa - Em casa você fica até mais no celular.
Babi - É, você fica mais no celular, você não vai ficar tão focada, no cinema você vai ficar mais.
Carla - E se for um filme que for muito interessante, eu acabo não pegando no celular.
Babi - Em casa se o celular faz um “Plim”, você da uma olhada no celular, agora no cinema
não, no cinema você bota no silencioso, taca dentro da bolsa e presta atenção.
Maísa - Até porque no cinema se você pega o celular, pessoal te mata né.
Nicolai - Po, legal e pra fechar, com relação às pessoas que estão com vocês no cinema, você
iria ver um filme só porque a galera vibra mais, a galera é mais comportadinha, o que vocês
acham?
Carla - Eu detesto assistir filme com quem fica fazendo barulho.
Daniella - Eu também.
Maísa Fica rindo, fica jogando pipoca no outro.
Babi - As vezes vai assistir um filme de terror e fica gritando, ai que ódio.
Nicolai - E vocês acham silêncio em algum shopping especifico?
Carla - Eu acho que isso vai muito de shopping.
Babi - É verdade, ali no Central (ininteligível), tem shopping que você vai e é uma classe mais
alta, tem um filme de terror, você não vê ninguém “uhhh”, não, agora você vai num de vila que
você conhece todo mundo, você vira para um lado está o vizinho, vira para o outro está alguém
conhecido, tipo, não fez nada e tá todo mundo gritando, sai de lá com ataque cardíaco.Tipo
“Chuaaa”, “Que susssto”, “Você viu? Kkkkk”. Acho que a classe social interfere um pouquinho
aí, não sei, talvez.
Nicolai - Vocês escolheriam um cinema pensando no filme, eu quero ver esse filme de boa ou
eu quero ver esse filme na zoeira da galera, vocês escolheriam cinema assim?
Babi - Sim.
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Maísa - Sim, eu escolheria, teria que ser um lugar especifico, tem filmes que não adianta,
mesmo que o público não seja do jeito que você quer que seja, se for engraçado todo mundo ri,
se for realmente de terror real, vai todo mundo se assustar.
Babi - Mas não uma coisa que não dê pra mal começar e a pessoa já está morrendo lá do outro
lado.
Maísa - Eu acho que tem uns cinemas que é mais forçado, um grito que morreu né.
Nicolai - Po, maravilha, meninas é isso, muito obrigado.
Roda de Conversa 3 – 5 Participantes além do pesquisador: Luiza, Camila, Zaíra, Maria,
Augusto
Nicolai - Vamos começar.
Augusto - Supondo, se eu vou no cinema e chego lá no shopping, porque eu só vou no cinema
quando vou no shopping, e chego lá no shopping 8 horas, aí eu vou na fila do cinema se não
estiver muito grande, mesmo se estiver grande, eu pego a fila do cinema e eu consigo comprar
umas 8:30, ai tem a sessão das 9:10 e 9:50 e vai ser o horário que está é 8:30, aí eu pego o das
9:10, porque é o tempo só de eu comprar o lanche, voltar e ir pra sessão, basicamente o horário
é assim, normalmente o tempo que vou demorar pra comprar o ingresso e o que vou demorar
pra comprar a comida que eu vou comer lá dentro.
Nicolai - Tá, e pipoca e refrigerante você nunca comprou no próprio cinema?
Augusto - Eu pessoalmente não gosto, prefiro comer um MC lá dentro.
Nicolai - Tá, e vocês meninas, como vocês pensam esse horário aí?
Luiza - Eu sempre vou a noite, depois do trabalho, ai depende da sessão né, o horário que inicia
a sessão, eu costumo ir de 2 em 2 semanas, antigamente eu ia quase toda semana, atualmente
eu vou menos.
Nicolai - Você ia quase toda semana?
Luiza - Sim, eu era muito viciada em filme, eu e meu marido, quando o filme é muito bom,
lança vários um atrás do outro, a gente já compra antecipado e só vai lá no dia e no horário pela
internet.
Nicolai - Ah tá, você já deixa o ingresso comprado na internet?
Luiza - Se o filme for muito bom, agora se for um filme aleatório, a gente vai ver, pesquisa na
internet primeiro quais são as sessões, os horários que a gente pode e compra lá.
Nicolai - E vocês meninas?
Maria - Eu é difícil ir, mas quando eu vou, eu chego lá, vejo o horário mais próximo, já pego e
já vejo e compro tudo lá também, compro pipoca, tudo lá, não compro fora.
Zaíra - Eu também, mesma coisa dela, eu geralmente sou acostumada ir de domingo, domingo
a tarde, pego a fila lá, compro as coisas, geralmente compro um pão de queijo porque eu não
como pipoca, compro pão de queijo e uma coca e tá ótimo.
Camila - Eu geralmente vou no de domingo a tarde também, depois que eu durmo a tarde,
quando dá umas 4, 5 horas e não tem nada pra fazer, vou no cinema e gosto de ir sozinha no
cinema?
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Nicolai - Você vai sozinha no cinema sempre?
Camila - Sim, sempre quando eu vou ao cinema, vou sozinha, eu nunca vou com ninguém.
Augusto - Sério?
Camila - Sério, porque eu gosto de principalmente de domingo assim, você está em um
momento reflexão, vai assiste, compra sua pipoca e fica na paz sem ninguém te encher o saco.
Augusto - Eu não gosto, eu só fui uma vez que tinha um filme que eu queria assistir logo, foi
vingadores, eu falei: vou sozinho. Eu queria muito ir logo e não tinha ninguém pra ir comigo,
então eu falei: vou sozinho.
Nicolai - E vocês, vocês acham que esse negócio de ir sozinho quando você não gosta de ir
sozinho, é quando não tem mesmo opção?
Augusto - É, eu pessoalmente não gosto de ir sozinho.
Luiza - Eu acho interessante, eu nunca fui, mas iria sozinha.
Maria - Eu acho legal, eu nunca pensei em ir sem companhia, mas se fosse um filme que eu
quisesse ver muito, eu iria sozinha também.
Nicolai - E vocês acham que a forma de pensar como vai, qual é o filme, qual é o cinema, varia
muito de acordo com quem você tá indo?
Luiza - Sim, se for amigos, você tem que achar um meio termo que pega basicamente todo
mundo, porque muito dificilmente mora todo mundo perto, às vezes um mora longe, um pra cá,
outro pra lá, aí você tem que achar um shopping que seja o meio termo, um cinema que seja
meio termo.
Augusto - Eu nunca fui a um shopping assim com amigos e tal, só com a minha namorada e tal.
Zaíra - Eu só vou com meu pai.
Nicolai - E pra escolher esse cinema, como vocês fazem? Quando tem que achar um meio
termo, quando tem que ser perto de casa.
Camila - Ah, é sempre perto da minha casa, se quiser assistir comigo vem até aqui, mas como
eu sempre assisto sozinha, então é perto de casa.
Augusto - Eu também é sempre perto de casa.
Zaíra - Eu sempre vou ao da Central.
Augusto - Eu também.
Nicolai - Vocês gostam do cinema de lá?
Luiza - Eu gosto.
Augusto - Eu acho que é um cinema normal, uma vez eu fui em um cinema que eu não gostei,
eu fui no Shopping Santo André, o cinema era uma reta, não era subindo, era reto.
Nicolai - Esse é como teatro, neste formato de sala.
Augusto - Nossa, é muito ruim, eu não gostei, achei estranho.
Camila - O melhor cinema que eu fui é o da cidade de Jardim, é top, nossa é demais, o negocio
deitada, levanta, senta, fala, é sensacional, parece que você está na cama e só falta o
cobertorzinho, é muito bom e é caro, mas é bom e vale a pena, uma vez por mês, você juntar o
dinheiro, nossa, sozinha ainda, você deita ainda.
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Augusto - Você gosta de ir sozinha?
Camila - Demais.
Augusto - Eu iria só se fosse um filme “topzão”, tipo Vingadores.
Nicolai - Já vi que você gosta muito de Universo Marvel.
Augusto - Gosto muito, eu acho que só assisto esses filmes, é difícil eu assistir outros filmes.
Nicolai - Essa coisa de assistir filme, se for Marvel você vai, se não for você não vai, é tipo
isso?
Augusto - Eu não tenho interesse, se o filme for legal, bacana, mas eu espero sair do cinema
pra depois eu assistir.
Camila - Eu sempre vou no embalo das pessoas, tipo “Ah, tá passando tal filme e é legal”, ai
tipo eu vou assistir, mas nunca eu vou lá procurar um filme e falo: é esse. É sempre assim.
Luiza - Eu e meu marido a gente vai pelos atores, a critica, se alguém já falou se é bom ou ruim,
quem foi que produziu o filme, ele entende tudo, entende tudo de quem são os melhores atores,
ele vira e fala: Ah, a gente vai ver o filme tal, eu falo: tá bom, é bom?. Ele fala que é, então tá
bom.
Nicolai - Mas você chega a escolher o filme ou vai na dele?
Luiza - Eu vou na dele, na maioria das vezes quem escolhe é ele.
Nicolai - E você (ininteligível)?
Zaíra - Ah, eu vou no embalo também, o povo está falando eu estou indo assistir.
Maria - Eu também não paro pra escolher.
Camila - Eu também não paro, todo mundo começou a falar do coringa, ai não tinha ninguém
pra ir comigo, ai eu foi sozinha, ai eu fui assistir o coringa sozinha.
Nicolai - O que você achou?
Camila - Ah, eu achei legal mas achei que a ultima parte ficou meio um ponto de interrogação,
sem saber se ele estava sonhando com aquilo que tinha acontecido ou se realmente aconteceu
de verdade.
Nicolai - E ela falou de comprar ingresso pela internet e ir super programado, como é que vocês
fazem?
Augusto - Eu só fiz isso uma vez na minha vida, pra assistir vingadores, eu peguei a pré-estreia.
Nicolai - E vocês meninas?
Luiza - Sempre na hora.
Maria - Eu também, sempre na hora.
Zaíra - Eu compro pela internet.
Camila – Eu não compro pela internet mas eu dou uma pesquisada antes no site, o horário que
seja próximo.
Nicolai - E questão de lugar?
Camila - Eu gosto de sentar lá em cima.
Augusto - Eu gosto de sentar lá em cima, mas lá em baixo é o pior.
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Luiza -Eu gosto no meio.
Nicolai - E sempre tem quando vocês vão comprar no próprio cinema?
Zaíra - Não.
Augusto - Quando não tem eu não compro.
Nicolai - Então você não iria se não tivesse lugar lá em cima?
Augusto - Não.
Nicolai - Você não iria?
Augusto - Não mais, eu fui uma vez na minha vida e eu nunca mais vou.
Nicolai - E se fosse um filme muito legal que você quisesse ver que não tinha lugar além daquele
do pescoção, você falaria não, vou ver outro filme ou vou ver outro horário.
Augusto - Eu tentava achar outro horário, mas aquele horário se só tivesse em baixo, se for a
ultima sessão da noite e não vai ter mais, só tem aquele horário, eu não assisto, não quero perder
a experiência do filme, o filme é muito bom e eu quero assistir do melhor lugar.
Camila - Eu também me acho estranha porque eu não consigo desconectar do celular, então é
muito difícil eu ir ao cinema por causa disso, eu fico muito no celular, então pra eu ir no cinema,
tem que estar muito bem definido pra eu deixar o celular desligado e realmente assistir o filme.
Augusto - A não, eu sempre presto atenção no filme, tem que prestar atenção no filme.
Nicolai - Vocês pensam que alguma coisa, tipo no filme, vocês deixariam de ver? Ou porque
não tem lugar, ou porque a sessão é longe, o que vocês acham?
Maria - Se eu estiver a fim de assistir o filme, eu fico, no ultimo lugar, ou fora, eu fico, desligo
o celular.
Camila - Eu ultimamente não tem tanta variedade e nem opção de horário, por exemplo, lá perto
da minha casa tem um cinema lá e abre 3 salas com filme nacional, eu não gosto muito então a
gente não assiste nunca, aí os horários que tem é de manhã e a tarde, não tem sala a noite, e os
que tem a noite, os bons a gente já assistiu.
Nicolai - Então meio que você passa?
Camila - É.
Nicolai - E a coisa que você falou, sempre perto de casa?
Augusto - Sempre.
Luiza - Sempre.
Camila - Sempre.
Nicolai - Metro, essas coisas também, não muito?
Zaíra -Eu já peguei, eu vou no do Centro, eu pego metro pra ir.
Augusto - Eu não.
Nicolai - É os que são perto, é o que as pessoas tem dito um pouco.
Augusto - Pra mim não precisa nem pegar metro, é perto mesmo o shopping.
Camila - O shopping é do lado da minha casa também, dá pra ir andando.
Nicolai - Ah, aí é fácil demais.
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Maria - O meu também é do lado de casa.
Augusto - Por isso eu prefiro ir andando.
Luiza - O meu também.
Zaíra - Eu já fui já, já peguei ônibus pra ir.
Augusto - Eu também, já fui ao Santo André uma vez, mas era só pra conhecer mais fique na
frente
Nicolai - É aí o pescoção é no o cinema inteiro.
Augusto - Não é muito bom não.
Nicolai - Po, maravilha, gente, é isso, muito obrigado.
Roda de Conversa 4 – 4 Participantes além do pesquisador: Ágata, Thiago, Afonso e Diego
Nicolai (Pesquisador) – Sexta roda de conversa. Tenho quatro indivíduos aqui, do Inspira da
Cine. Gente, o tema do meu mestrado como eu acabei explicando para vocês, é um pouquinho
sobre ir ao cinema. E eu queria saber de vocês, como vocês vão ao cinema?
Thiago – Começa aí.
Ágata – Como? “Pera”. Abrangente.
Nicolai (Pesquisador) – Como vocês vão no cinema.
Ágata – Como faz parte da minha vida?
Nicolai (Pesquisador) – Exato! Como você faz para escolher as coisas, o filme, a sala.
Ágata – Eu, vamos lá. Eu gosto muito de cinema, em geral, a área, acho que isso traduz muito
uma vontade de ir, fisicamente, no cinema. Até porque trabalhar na área, eu cada vez mais tento
ir para ter noção de, sei lá, financeira, de indústria, acho que faço um esforço maior até por
conta disso. Eu normalmente, aliás isso é um habito que eu adquiri, sei lá, de uns três anos “pra”
cá, prefiro muito mais ir em cinema de rua, muito mais. Tipo acho que esse ano eu devo ter ido
três vezes mais em cinema de rua do que em shopping, assim, pela experiência mesmo, acho
mais agradável do que shopping, você acaba seguindo o propósito de ver o filme. E até tem
uma coisa de ir nos cinemas de rua que, eu acho que me faz bem também, eu sinto que as
pessoas lá, eu sinto que tem uma conexão maior para ver o filme, não sei, parece que são pessoas
mais interessadas, que geram mais conversas depois, as pessoas ficam mais tempo sentadas
depois, eu acho que é um clima muito mais “daora” de ver.
Nicolai (Pesquisador) – “Poh” legal! E vocês meninos?
Thiago – Eu sou o extremo oposto. “Meu”, eu tinha muito hábito de ir ao cinema em Ribeirão,
eu sou de interior “né”, eu ia muito no cinema com a minha mãe. E “meu” desde que me mudei
para São Paulo, eu perdi o hábito, porque assim, em Ribeirão se você não vai no shopping, você
não resolve muito das coisas da sua vida e “tal tipo”, assim é um lugar aonde você acaba indo
muito, e eu desde moleque nunca gostei de ir em shopping, nunca gostei, odiava desde de
criança assim, e hoje em dia eu odeio mais ainda de quando eu era criança. Na minha decisão
de não ir muito ao cinema tem a ver com o local onde ele está inserido, mas eu não tenho o
esforço, que nem a Ana, de ir em cinema de rua, que eu acho uma experiência muito “daora”.
Todas as vezes que eu fui, em cinema aberto, ao ar livre, foi demais, assim tipo, os cinemas que
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eu gostava de ir realmente, quando era moleque, eram cinemas de rua no Rio de Janeiro, tipo
Leblon, Ipanema, que tinham perto da casa da minha avó. Então, tipo, eu só preciso significar
a ideia de cinema do shopping, “pra” cinema, tipo o produto que ele é, muito mais que uma
vertente só. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que tem um preconceito, em relação ao cinema,
muito pelo espaço que ele habita na maioria das vezes que é o shopping, então eu acabo não
indo tanto, mas eu tenho muito vontade de ir mais, mas não acabo fazendo isso.
Nicolai (Pesquisador) – Boa!
Diego – Eu tenho meio que três ocasiões para ir no cinema, ou eu vou com a minha família, ou
eu vou com amigos, ou eu vou, meio que tipo, em dates assim. Exato! Então tipo, eu acho que
a minha ralação com cinema e sempre, eu gosto de ver, tipo o que a Ana falou, é muito essa
questão de ver filmes novos “pra” conseguir “tipo”, e ter novas referências, ou ter algum diretor
que você gosta muito, e você consegui “tipo” aprender. “Tá” ligado?! O cinema é um
entretenimento no momento de aprendizagem, assim. Eu ia muito pro cinema, principalmente,
porque pra mim era muito fácil essa questão de ser comprado pelo aplicativo, mas meu
aplicativo do nada “deu pau” do ingresso.com, que juro por Deus que isso fez que eu diminuísse
muito de ir no cinema, porque eu preciso muito de uma companhia, e eu preciso que as pessoas
tenham o mesmo horário que eu e queiram também ir, assim. Prioridades “pra” mim ir no
cinema, é “mano”, não é zoeira, mas juro que é pipoca com manteiga, “tipo” sério, eu só vou
no Kinoplex ou no JK por que são os dois que tem pipoca com manteiga.
Thiago – O Pedro também, cara, a mesma coisa.
Afonso – A minha ex era assim.
Thiago – Isso é uma coisa muito constante.
Diego – Exato! É o que pega, acho que o cinema, ele é tipo um momento de confraternização,
assim “tá ligado”, é um “rolê” que entretêm assim, então tipo, eu sinto muito isso que a Aninha
“tá” falando. E eu acho que se a gente “tivesse” cinemas mais, que fossem fora do shopping,
seria muito legal. Um espaço aberto, tipo aqueles drive-in tipo as experiências “seria” do
caralho que a gente teria. A única experiência que eu tive com que não era de shopping, ou de
rede, foi muito traumática. Vocês já viram o filme Clímax?
Ágata – Já! Eu estava com você nessa experiência. Foi a única vez que você foi em cinema de
rua?
Diego – Foi!
Ágata – Foi no reserva cultural.
Diego – E foi horrível, porque é um dos filmes mais chocantes da história, tipo realmente tenso,
e daí travou no meio do filme e ficava repetindo a mesma cena travando. Então, “tipo mano”.
Afonso – Imagina o cara da edição assim.
Diego – Nossa, no início eu achava.
Ágata – Parecia, parecia!
Diego – É! E daí é um filme “travante” assim. Daí eu fiquei meio “bode” de sair “pra” cinema
de rua. Mas “pra” mim é isso. É muito momento de encontro, assim. O cinema seria tipo, que
nem jantar com um amigo meu, então vamos “tipo” no cinema juntos, vamos “tipo” se
encontrar, sabe?
Nicolai (Pesquisador) – Ok!
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Afonso – “Pra” mim, é um pouco diferente. Eu nunca fui em um cinema de rua, e no cinema
eu não vou muitas vezes ao ano, acho que vou umas cinco vezes durante o ano no cinema.
Nicolai (Pesquisador) – Isso é muito!
Afonso – Isso é muito?
Ágata – Estatisticamente, isso é muito, sério?
Nicolai (Pesquisador) – Isso é muito!
Afonso – Bem, eu acho que comparado ao pessoal daqui eu não vou tanto, mas eu acabo vendo,
as poucas vezes que eu vou, é tipo o Diego, ou eu vou com meus irmãos “pra” ver algum filme
que a gente que faz algum sentido a gente ver junto. Os mais recentes foram o filme do Queen,
que é a banda que a gente sempre ouviu juntos, e Os Vingadores esses dois últimos mais, os
finais aí mesmo, e esses foram os que eu vi com os meus irmãos. E nesses a gente faz uma
escolha mais porque tem a ver com a gente, que a gente está mais no hype do filme, e tudo
mais. As outras ocasiões que eu vou, é meio que tipo Dani, quando eu vou sair com alguém,
alguma “mina” eu vou ver qualquer filme, assim, é só uma desculpa “pra” sair, mas é
basicamente isso. Eu acabo escolhendo os shopping próximos da minha casa, então não tenho
muita variação assim, ou eu vou no El Dorado, ou Cidade Jardim, ou Iguatemi. É mais ou menos
isso.
Thiago – Eu tenho uma interpretação, assim “pra” mim, que o grande problema que eu tenho
hoje com o cinema também tem a ver com o envolvimento que você tem que ter “pra” fazer a
coisa. Tipo, eu gosto muito de poder assistir as coisas na minha casa, porque é uma coisa muito
livre, eu estou confortável no meu ambiente mais confortável. Não tem toda essa questão da
programação, não tem toda essa questão, tipo, ter que ir “pro” shopping, ficar esperando, aí as
vezes já engata em um jantar, alguma coisa assim, que acaba virando um programa. Então tipo,
“pra” mim o maior problema realmente hoje para eu não ir no cinema, geralmente é essa questão
de ter um envolvimento muito grande na coisa, “pra” você fazer.
Ágata – Mas exatamente por isso que eu comecei ir em cinema de rua, por que acho que quando
você vai em shopping vira um programa, tipo te ocupa o dia inteiro. As pessoas estão
acostumadas a tipo, vamos no cinema em um shopping, é tipo comer no shopping antes ou
depois, e tipo ficar, até porque querendo ou não tem muita gente, tipo ingresso de cinema está
ficando mais caro, etc. E isso acaba virando esse comprometimento das pessoas tipo, quando
as pessoas vão elas veem como algo maior do que é. Então eu comecei a ir em mais cinema de
rua que o ingresso é um pouco mais barato, e tipo, também ocupa o tempo que te ocupa é só o
tempo do filme, parece que você está fazendo outros programas que você quiser para caber no
seu dia.
Thiago – Você sai do cinema e vai “pra” um bar e já não é o mesmo programa.
Ágata – Exato!
Thiago – Você pode até falar sobre o filme, mas é outra coisa acontecendo.
Diego – “Meu”, uma coisa que me pegou muito, foi quando eu comecei a ir em cinema VIP
assim, “tá ligado”. Eu acho muito “daora” ir nessas salas VIP. “Mano”, eu adoro a cadeira que
deita.
Afonso – Eu adoro também!
Diego – Juro, “pra” mim faz extremamente a diferença “tá ligado”.
Afonso – Hoje em dia é muito difícil voltar para um cinema que não seja assim. Eu sinto muito
isso.
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Diego – Exatamente, “tá ligado”! E outra “mano”, o que pega muito no cinema é a essa questão
do spoiler, que tem muito presente na gente, tipo, por conta da internet recentemente. Então,
por exemplo, quando saiu Avengers eu fui um dos primeiros a ver, por que tipo eu tinha certeza
que ia sair um spoiler e eu não queria pegar. Star Wars, por exemplo, eu já “tô” comprando a
pré-estreia para não ter nenhuma possibilidade de alguém me contar o final.
Afonso – Isso é um negócio ruim, do meu hábito de não ir muito. Assim, eu fico com maior
vontade de ver o filme, vejo trailer, fico “animadão”, chega na hora que sai o filme em cartaz
eu nunca sou o primeiro a ver, então ou eu recebo um spoiler e só vou ver o filme quando ele
tiver no net now, ou já estiver no telecine, etc. Por que eu já recebi algum spoiler então já não
vale mais eu me locomover e ir gastar para sair de casa, etc. Isso eu acho meio bad assim, eu
fico meio frustrado, ou eu acabo nem vendo o filme mesmo, só passo.
Ágata – Eu acho que tipo, só uma coisa que é legal falar, por que não tem só a ver com tipo, ir
ao cinema. Acho que é tipo os filmes que estão em cartaz. Então tipo, cada vez mais, eu tipo
sinto, que a grande maioria das salas, principalmente de cinema Cinemark e o “caramba”, é
muito ocupado por filmes mais blockbusters e tradicionais assim, e sei lá, eu cada vez mais me
distancio um pouco disso, então acabo optando por outros que tem. Mas eu também sinto que
não existe outras opções, eu acho que tem uma questão muito séria no cinema de divulgação
desses outros filmes que você não acaba despertando o mesmo interesse do que tipo, os que
recebem uma maior verba de “publice”, etc. Então você acaba sendo alimentado pelo tipo de
cinema, impactado por esse tipo de conteúdo a ponto de você falar: Esse saiu vamos ver? Só
fica, tipo esse saiu, aquele que está em todas as redes, e tipo tem umas pérolas que você acaba
perdendo, “tá ligado”.
Ágata – Isso é uma constante muito normal, desde que eu sou criança minha mãe reclama disso.
A gente ia em cinema de rua para ver filme cult por que nos grandes cinemas não passava.
Afonso – Exato! E eu acho que é um problema disso de filmes ruins, as cotas de tela não são
respeitadas, ainda mais com Avengers e tudo mais. Tipo esses blockbusters.
Diego – Eu acho que a gente tenta fazer um esforço “pro” cinema brasileiro tentar ir, valorizar
a cultura brasileira.
Ágata – É, a gente como grupo, a gente fala sobre isso.
Diego – Tipo, eu não sei se Bacurau ainda está no cinema, mas tipo, eu quero muito ir só para
incentivar o cinema brasileiro, tá ligado.
Nicolai (Pesquisador) – E tipo o que vocês falaram, como vocês acham que essas coisas todas
influenciam nos filmes que vocês escolhem?
Ágata – Assistir?
Nicolai (Pesquisador) – É!
Diego – Como assim?
Nicolai (Pesquisador) – Você vai assistir um filme específico com tudo que vocês falaram,
publicidade, um ambiente que não é muito propício para um filme de nicho, como vocês acham
que tudo isso afeta o que vocês escolhem ir ver um filme ou não.
Thiago – Eu acho que afeta cem por cento, é isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito mais de
drama, de filmes mais cult, com um viés maior por trás, tipo isso tem muito pouco espaço no
cinema de rede. Então tipo, a minha decisão de escolher o que eu vou assistir geralmente ou
anula, eu não escolher nada porque não vai ter o que eu quero, não vou ter acesso no horário
que eu quero, porque ele só vai passar em um horário e “tals”. Mas já aconteceu de eu ir no
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cinema querendo ver um filme, e chegar eu ter que ver outro que era mais comercial, e eu ficar
que experiência “bosta”, eu não queria. Então eu acho que afeta muito na influência você não
ter esse acesso, as condições diferentes.
Ágata – Eu acho que tipo, eu agora que estou falando, nunca tinha pensado que eu tinha virado
uma militante de cinema, nunca pensei sobre isso. Mas querendo ou não, eu por exemplo não
gosto de Avengers e muitas coisas que tipo, eu real comecei tipo, quando as pessoas começaram
falar nos últimos dois, três anos desses filmes, eu me recusei a ir por que eu não vou dar mais
grana “pra” esses caras. É uma decisão aberta, ultimamente eu tomo essas decisões tipo, esse
filme é muito grande sei lá o que, eu não faço esse esforço. Primeiro que eu sei que eles vão
chegar em todas as plataformas muito mais rápido, vai estar sem nenhuma dúvida, “tá ligado”.
“Daí” eu falo, “mano” eu não preciso, e cada vez mais os outros eu faço um esforço maior, tipo
esse filme eu estou escolhendo “pra” ir por que tipo, é uma experiência sei lá, “pra” mim tem
muito a ver com isso, “tá ligado”. Assistir aqueles que eu gosto, também cada vez os filmes são
longos também, quando vira esses filmes blockbusters eles gostam de três horas e meia, e eu
fico, mano eu não vou ver três horas de meia de coisa que não me agrega, “tá ligado”. Tipo, se
é “pra” ficar três horas e meia que seja “pra” algo que eu pesquisei tipo, que eu achei maneiro,
que tenha um fundo legal.
Afonso – Voltando até na pergunta antiga, com esse lance que a Ana falou do não precisa. “Pra”
mim o que rola muito, por não seu um cara que pega o filme quando ele lança na hora e eu
acabo esperando uma segunda ou terceira semana para ver, é assim, todo mundo viu, todo
mundo só fala disso, e eu pego um “bode” “animal” do filme. Um “bode animal” de eu não vou
ver “mano”, não vou ver, não “tô” a fim dessa coisa que as pessoas estão falando muito, já “tá”
no modo irritante isso daqui. Eu não quero fazer parte desse grupo de pessoas. É meio que isso.
Isso rola comigo, mas essa questão da distribuição e tudo mais, como parte dos filmes que eu
escolho, acho que faz total. Os filmes que mais me impactam nas redes sociais e na televisão,
são os filmes que eu acabo vendo mesmo. Tanto que se você for ver eu só citei blockbuster
mesmo, tipo Queen, Avengers.
Nicolai (Pesquisador) – É porque você vê com seus irmão, “né”. E isso faz toda a diferença?
Afonso – Faz!
Nicolai (Pesquisador) – Com quem você vai?
Afonso – Sim!
Diego – Exato! Não existe ver filme sozinho, assim.
Afonso – Não, nunca vi.
Thiago – Eu ir, é cem por cento certeza que vai ser um filme cult, cabeça, tipo ás vezes “mano”
vai ser estrangeiro, francês, “tá ligado”, não convencional americano, “tá ligado”, holywood,
com certeza vai ser isso. Dependendo da pessoa que está com você influência, principalmente
para pessoas que não são tão, por exemplo, eu não sou uma pessoa que precisa assistir
determinado tipo de filme “pra” curtir, mas minha mãe se “botar” ela em um blockbuster ela
vai odiar, então tipo só assim.
Afonso – Meus irmãos “é” total, vamos se entreter, ver um negócio “brisa”.
Thiago – Com a Carol, “pra” mim é muito isso. “Pra” eu assistir um filme com ela, ela sempre
eu não quero nada que seja de pensar, “aí” a gente coloca um filme qualquer bosta de príncipe
e princesa, coisas do tipo assim. Comédia boba.
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Nicolai (Pesquisador) – Você falou do seu aplicativo do Ingresso.com, você sempre comprou
pela internet?
Diego – Sempre! Eu acho que é tipo muito fácil “pra” você vê os horários, “pra” você vê quais
filmes tem ou não, mas como eu falei o meu “tá” dando “pau”, e “mano”, isso está me custando
absurdamente, juro. E uma coisa que eu acho meio “osso” é a questão da distribuição, é a
questão da dúvida “pra” mim. Por eu ter tipo, no meu primeiro filme em cinema de rua, e ter
travado, tipo, eu realmente fico com muito medo de que, como eu falei que é um “rolê”, ir no
cinema é uma questão mais social, eu tenho medo de falar, gente vamos “pra” esse cinema de
rua “daí” eu vou levar meu date, vou levar meus brother e dai fica sendo tipo, mano algo
frustrante, “tá ligado”? Por que eu não sei muito bem o que eu vou encontrar entendeu?!
Ágata – O Dani Spoiler. Eu já fui em muito cinema de rua e a única vez que travou na minha
vida (...)
Afonso – Eu já fui no JK e travou.
Ágata – No Cinemark travou eu vendo Mad Max.
Thiago – Eu no Cinemark, não voltou o filme. Já recebi o dinheiro de volta porque não voltou.
Nicolai (Pesquisador) – Voltar é um saco, eles não conseguem às vezes.
Afonso – Ou quando o filme recomeça tudo.
Nicolai (Pesquisador) – E vocês o que fazem para comprar?
Ágata – “Mano” eu tipo, compro muito mais antes online também. Acho que tipo, uma coisa
que eu senti que rolou, eu sempre comprei online antes de existir smartphone, o site do
Cinemark eu compro desde pequena, existe desde sempre, “né”. E tipo, tem muito dessa coisa
também, tipo chegar e está sem lugar, ou de só ter lugar na frente, e eu acho que isso é a coisa
que mais frustrava. E eu não sei quanto de “grana” que eu devo ter perdido “pra” garantir de dá
certo o “rolê” eu compro o de todo mundo de uma vez no aplicativo agora e depois vocês me
pagam, e tipo vira aquela confusão, até hoje. Os cinemas de rua até que, “mano” depende muito
do cinema de rua, mas tipo pelas áreas também de comprar e as vezes está muito cheio, depende
do filme. Mas muitas vezes querendo ou não, quando eu vou tipo durante semana, não precisa.
Quando eu vou no cinema dia de semana nunca compro antes.
Thiago – Eu lembro exatamente da transição, “velho”, de quando minha mãe começou a
comprar online, porque tipo comprar principalmente por questão dos assentos, sempre
comprava antes para garantir, mas eu lembro exatamente como era. A gente ia “pro” shopping
e via o que dava para assistir e comprava, ai com a transição “pro” online, era tipo vamos assistir
esse filme por que é o filme que eu quero então a gente vai fazer o “rolê” pensando no filme.
Não era tipo, vamos “pro” shopping mais a tarde e “aí” o filme que “tiver” horário a gente vai.
Nicolai (Pesquisador) – Entendi.
Afonso – Desde que dá “pra” comprar por smartphone eu só compro por smartphone e no
Ingresso.com, nessa dinâmica de escolher o lugar e eu acho isso ótimo por que me ajuda, mas
eu sinto saudade daquele negócio freestyle que nem quando a gente era criança que era chegar
no shopping e você não sabe o que está em cartaz, “aí” você chega lá e escolhe o filme, e “aí
meu” beleza é quinze minutos para iniciar a sessão, entra na sala acha o lugar, coloca a bolsa
da mãe do lado, por que o irmão está fazendo coco.
Ágata – Não era nem lugar marcado.
Diego – Aquela salona do Cine Arte.
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Nicolai (Pesquisador) – Tem uns quinze anos que não é assim.
Ágata – Que já não é? De lugar marcado?
Nicolai (Pesquisador) – De lugar marcado. Lugar marcado o marco foi em 2008.
Ágata – “Caraca”!
Thiago – Então não é mais marcado o lugar?
Ágata – Hoje é, não era.
Thiago – “Ah tá”!
Afonso – Não sei se vocês lembram da sala gigante que tinha aqui no Iguatemi, mas assim ela
funcionava muito nesse esquema tipo freestyle. Tinha muito lugar.
Nicolai (Pesquisador) – Fazia fila para pegar lugar.
Thiago – É verdade tinha fila no cinema, “né velho”.
Nicolai (Pesquisador) – Eu lembro. Hoje as pessoas ainda fazem fila no cinema por causa
daquela época, principalmente os mais velhos.
Ágata – Mas não existe mais isso.
Nicolai (Pesquisador) – Não tem essa necessidade, é mais a ansiedade do que qualquer outra
coisa.
Thiago – É verdade! Que nem ficar esperando na fila do avião. Todo mundo vai ter que entrar,
todo mundo sabe, “tá ligado”.
Diego – Uma coisa que eu acho que a gente destacou, que fala muito “pra” gente, é essa questão
do grupo, “tá ligado”? Como é um “rolê” mais social e a gente quer sentar junto, não tem muito
essa de eu compro online x e ele vai comprar x, um vai compra “pra” gente, geral ver, e todo
mundo divide depois. Geral vai ver Star Wars, eu vou ver com meus amigos na pré-estreia, tipo
“mano”, a gente falou alguém compra e o resto paga, “pra” não correr o risco de ficar separado
na hora, entendeu?!
Afonso – E date é aquela coisa, eu compro o ingresso e você compra a pipoca.
Diego – Exato! Exato!
Nicolai (Pesquisador) – Com manteiga.
Diego – Manteiga é essencial.
Nicolai (Pesquisador) – Acho que é isso gente. “Meu” foi ótimo!
Roda de Conversa 05 – 5 participantes além do pesquisador: Márcio, Ítalo , Beth , Gusmão e
João
Nicolai - Teste de Meteorologia um, Preliminar, Roda de conversa. Obrigado André, Partiu.
Ítalo - Qual é a pergunta?
Márcio - Existem 6 pessoas.
Nicolai - A pergunta principal é: Como é que vocês escolhem o filme que vocês vão assistir e
a sala, quando vocês vão ao cinema?
Gusmão- Deixa-me começar.
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Márcio- Deixa só eu fazer um comentário.
Ítalo - Eu não escolho uma sala, eu sempre vejo no bilhete.
Nicolai - Sim, mas o cinema, caramba.
João - Ah tá, agora faz sentido.
Beth – Ãh, prossiga.
Gusmão- Eu vou dar minha opinião primeiro, primeiro sobre o cinema, eu escolho o cinema
com base no metrô, se tiver perto do metrô eu já vou.
Beth - Eu também, eu também.
Gusmão- Se não for, só se eu estiver de carro.
João – Eu vou de acordo se tem meia ou não.
Beth - Eu também gosto desse critério.
Ítalo - Eu vou dependendo...
João - Se tem meia, dependendo do preço do ingresso eu vou.
Márcio- Eu vou se é perto mais ou menos da casa da Carla, perto do meu trabalho ou do trabalho
da Carla. São os locais de São Paulo que eu tenho familiaridade. A Carla não mora perto do
Eldorado, mas se tem no Eldorado eu vou, porque eu sou familiarizado com aquele shopping.
Nicolai - Então vocês não iriam pra uma sala que tipo, se tivesse passando um filme sobre uma
reserva cultural?
Ítalo - Eu vou.
Nicolai - Eu não iria porque cara, eu acho que não é meu lugar.
Márcio- Só se eu quisesse assistir esse filme e não tivesse passando em nenhum lugar.
Beth - Todos os cinemas são os que a Indrig tá morando perto.
Ítalo - Faz sentido.
Nicolai - Na Paulista tem cinema pra caramba.
Beth - Tem outro ponto que faz sentido, que acho que a gente não liga mas muita gente liga,
tem cinema que só passa dublado e tem cinema que só passa legendado, lá perto de casa é assim.
Gusmão- Um adendo, se eu estou afim de fazer um sexo gostosinho, eu vou lá no centro da
cidade e entro no cinema pornô.
Beth - Cinema Pornô existe isso?
Gusmão - Mentira, eu nunca foi não, mas existe sim e rola uma putaria desenfreada.
João - Tem um lugar que não sei se você conhece, Motel, você vai só pra fazer isso.
Ítalo - E tá errado?
Beth - É o conceito né.
Gusmão- Voltando ao tema do Nicolai que não é cinema pornô.
Gusmão- Sobre filme, tem duas situações que é importante, agora que eu estou namorando não
é, tem o cinema que eu vou que é pra pegar alguém, que quando eu era moleque eu ia né, acho
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que é algo que pode ser considerado e tem a sessão que eu escolho mais próxima e que tem
menos gente, que dá a privacidade necessária, ou a segunda sessão que eu vou.
João -Filme de criança kkkk.
Ítalo -Que isso, quem transa com a criança na sala?
Gusmão - Seu pai transava com você no quarto? Não, então você não pode fazer isso no cinema.
Eu vou assistir filme infantil, alias filme infantil me deixa puto porque só tem criança gritando,
devia ter idade mínima.
João - Idade Máxima.
Gusmão- Filme de criança é boa sessão da tarde, que está vazio.
Márcio- Pra escolher filme, tem que ter uma coisa, eu sou meio preguiçoso pra ver filme no
cinema, em casa eu vejo bastante, mas tem muitos filmes que eu quero ver mas eu não vou ver
porque eu tenho preguiça de ir no cinema, geralmente o que me move mais a ir no cinema são
filmes nostálgicos ou muito engraçados que a Carla me motiva ir.
Beth - Eu não ligo porque não tenho mais meia, nunca mais fui.
Márcio- Os últimos filmes que eu fui foi: Os incríveis, Rei leão e Toy Story, não fui ao Toy
Story, quase que fui.
Ítalo -Mano, o critério pra mim é: se a Ingrid tá querendo ver, porque eu nunca estou querendo
ver nenhum filme, eu só vou se ela quer ir.
Márcio-Pera aí, se a Carla quer ir e se são nostálgicos pra mim, se são nostálgicos pra mim eu
incito pra gente ir, se não é, a Carla que fala e a gente fica no vamos ou não vamos e a gente
nunca vai. E a gente não vai ver filme novo, então a gente vai ver filme que tem uma marca
assim, tipo Os Incríveis que já lançou vários, mentira 2.
João -Eu prefiro ver no Telecine depois.
Beth - Eu prefiro ver, a única vez que eu fui ao cinema essa ano foi pra ver Aladim.
João -Ah, esse é muito fofo.
Márcio- Também queria ir, mas cai na preguiça de novo.
Nicolai - E é O Guy Ritchie, o mesmo cara que fez o Snatch.
Beth - Quem?
Nicolai - Guy Ritchie.
Beth - Quem é esse?
Nicolai - É o cara que fez tipo, Snatch.
Beth - Mas você viu tipo, em que filme?
Nicolai - Não, ele é o diretor.
Beth - Ah tá. Eu sai da ESPM eu não ligo mais disso pra diretor, eu só gosto do David Lynch.
Gusmão- Eu já não ligava.
Ítalo -Eu só gosto do David Lynch
Beth - Mas gente, O filme do David Lynch eu ainda aprecio.
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Nicolai - Você iria ver no cinema ou esperaria pra ver em casa? Eu com certeza se é o filme do
Aronofsky eu iria ver.
Beth Deixa eu te falar, se eu não tivesse no Chile eu tinha ido, porque ia ter no centro cultural
o filme do David (ininteligível), aquele que a gente estudou das duas sapatões, qual era o nome?
Nicolai -Império do Sonhos?
Beth - Não. Mullholand drive, ia ficar um psicólogo, ele ia fazer uma palestra de duas horas,
depois desse filme, eu falei: mano, eu preciso ver essa merda, só que eu estava no Chile.
Márcio- Pra mim, sim, pra Carla não, a Carla queria ver aquele filme que do Troy, lá do High
School Musical era um vilão, o psicopata. A gente quase foi, mas não foi ainda, eu não sei nem
se esta no cartaz mais, mas a gente não foi.
João - Eu vou basicamente a dois cinemas, no Play Arte na Paulista e no espaço Itaú
Márcio-Um que é muito bom é o Play Arte da Paulista, do Shopping Paulista.
João -Então, é esse aí.
Márcio- Mas esse é de rico.
João Não é nada.
Gusmão- Eu tenho uma meia falsificada ok.
João - Vai se fuder, o Cinemark é mais barato.
João O Cinemark é 30, o Play Art. é 37 e eu pago meia.
Ítalo . Mano, o único cinema que eu vou é o Netflix da minha casa.
Beth É tipo isso.
Nicolai - Mas assim, falando de mim, sempre que eu vou comprar, eu compro antes, vocês já...?
Márcio-Eu sempre compro antes.
Ítalo - Mas antes no aplicativo, no app do ingresso.com
Márcio- A única vez que não eu compro antes é se tem muito lugar na sala.
Gusmão- É uma taxa de 5, 6 reais não paga o app, é um absurdo eles cobrando taxa de
conveniência por um app que é próprio.
Márcio- É porque no cinema estava fazendo um punhetão, aí não estava lendo, não tem taxa no
centro.
Nicolai - Ai você prefere arriscar o...
Gusmão- Que arriscar cinema nem enche no Brasil.
Beth - Tá cada dia mais caro essa porra, dá pra entrar não, quando eu pagava meia, eu até me
arriscava.
Ítalo - Te falar a real, eu assisti Avengers 2, aquele do cara purple, eu assisti, tinha acabado de
sair, no torrente chinês, o cara filmando a tela, eu juro que assisti, eu sabia que era chinês porque
a legenda estava ali chinês, pessoal passando na frente, eu assisti aí, foi muito bom.
Beth Eu te admiro por tudo o que você faz.
Márcio - O Ítalo só vai ao cinema Wireless.
Ítalo - Se me perguntar se eu já fui a um cinema na vida, eu já posso falar que fui.
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Beth - E você já não foi de verdade?
Ítalo - Não, era o cara só filmando.
Beth - Achei que você já tinha ido.
Nicolai - Valeu gente, obrigado!
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RODAS DE
CONVERSA
Você está sendo(a) convidado(a) para participar de uma pesquisa chamada O JOVEM
CONSUMIDOR DE CINEMA As praticas de consumo do movie-going por jovens de 18
a 24 anos, que tem como objetivo geral investigar de que forma produtos e serviços são
consumidos como parte das práticas de consumo de cinema.
Esta pesquisa está ligada ao Curso de Mestrado Profissional em Comportamento do
Consumidor da ESPM e o pesquisador responsável é Nicolai Todinov Panzanella, sob a
orientação do professor Dr. Ricardo Zagallo Camargo.
Para alcançar o objetivo do estudo serão realizadas rodas de conversa.
Sua participação é totalmente livre, você poderá querer fazer parte da pesquisa ou
recusar-se a participar e, mesmo que tenha começado a fazer parte, poderá sair a qualquer
momento, sem que sua saída lhe traga qualquer tipo de prejuízo.
Embora esta pesquisa possua riscos mínimos, você poderá sentir-se desconfortável ou
em dúvidas sobre qualquer situação e poderá pedir os esclarecimentos que quiser ao
pesquisador, que estará sempre pronto a esclarecer e a auxiliar.
Não haverá qualquer tipo de pagamento pela sua participação, que se dá com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Este Termo de Consentimento valerá apenas para esta pesquisa e seus objetivos. Os
dados encontrados nesta pesquisa serão divulgados apenas em textos de difusão científica e será
garantido sigilo e confidencialidade quanto a seu nome e imagem.
Você tem o direito a ter acesso aos resultados desta pesquisa.
O pesquisador se compromete, além de compartilhar os resultados, a propiciar toda a
assistência a possíveis danos decorrentes de sua participação nesta pesquisa, se for necessário.
Esse termo será emitido em duas vias, uma a ser entregue a você e outra a ser arquivada
pelo pesquisador. Ao assiná-lo, você está concordando em participar da pesquisa, de acordo
com as condições expostas neste documento. Você terá acesso ao termo sempre que solicitar.
Em caso de quaisquer dúvidas ou questões, você poderá entrar em contato com o pesquisador,
cujos dados de contato são telefone (11) 993279713 e e-mail nicolai.panzanella@gmail.com,
ou com o Programa de Mestrado em Comportamento do Consumidor, situado na Rua Dr.
Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, cidade de São Paulo, telefone (11) 5085-4689, e-mail ppgasp@espm.br.
Agradecemos sua disponibilidade em colaborar, que será muito importante para o pleno
desenvolvimento dessa pesquisa.
_____________________
Local

______________________
data

__________________________________
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Nome do(a) participante
__________________________________
Assinatura do(a) participante
__________________________________
Assinatura do pesquisador
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RELATOS DE IDA
AO CINEMA
Você está sendo(a) convidado(a) para participar de uma pesquisa chamada O JOVEM
CONSUMIDOR DE CINEMA As praticas de consumo do movie-going por jovens de 18
a 24 anos, que tem como objetivo geral investigar de que forma produtos e serviços são
consumidos como parte das práticas de consumo de cinema.
Esta pesquisa está ligada ao Curso de Mestrado Profissional em Comportamento do
Consumidor da ESPM e o pesquisador responsável é Nicolai Todinov Panzanella, sob a
orientação do professor Dr. Ricardo Zagallo Camargo.
Para alcançar o objetivo do estudo serão realizados relatos de ida ao cinema.
Sua participação é totalmente livre, você poderá querer fazer parte da pesquisa ou
recusar-se a participar e, mesmo que tenha começado a fazer parte, poderá sair a qualquer
momento, sem que sua saída lhe traga qualquer tipo de prejuízo.
Embora esta pesquisa possua riscos mínimos, você poderá sentir-se desconfortável ou
em dúvidas sobre qualquer situação e poderá pedir os esclarecimentos que quiser ao
pesquisador, que estará sempre pronto a esclarecer e a auxiliar.
Não haverá qualquer tipo de pagamento pela sua participação, que se dá com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Este Termo de Consentimento valerá apenas para esta pesquisa e seus objetivos. Os
dados encontrados nesta pesquisa serão divulgados apenas em textos de difusão científica e será
garantido sigilo e confidencialidade quanto a seu nome.
Você tem o direito a ter acesso aos resultados desta pesquisa.
O pesquisador se compromete, além de compartilhar os resultados, a propiciar toda a
assistência a possíveis danos decorrentes de sua participação nesta pesquisa, se for necessário.
Esse termo será emitido em duas vias, uma a ser entregue a você e outra a ser arquivada
pelo pesquisador. Ao assiná-lo, você está concordando em participar da pesquisa, de acordo
com as condições expostas neste documento. Você terá acesso ao termo sempre que solicitar.
Em caso de quaisquer dúvidas ou questões, você poderá entrar em contato com o pesquisador,
cujos dados de contato são telefone (11) 993279713 e e-mail nicolai.panzanella@gmail.com,
ou com o Programa de Mestrado em Comportamento do Consumidor, situado na Rua Dr.
Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, cidade de São Paulo, telefone (11) 5085-4689, e-mail ppgasp@espm.br.
Agradecemos sua disponibilidade em colaborar, que será muito importante para o pleno
desenvolvimento dessa pesquisa.
_____________________
Local

______________________
data
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__________________________________
Nome do(a) participante
__________________________________
Assinatura do(a) participante
__________________________________
Assinatura do pesquisador
Metodologia da pesquisa sobre True-gen da Box 1824
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