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Gullo
Tabacaria



Contexto
Origem do tabaco
De origem incerta, acredita-se que o plantio do tabaco tenha começado na província de Yucatán, no
México, pelos povos maias provenientes da América Central. Conforme indicam alguns
pesquisadores, folhas da planta cientificamente conhecida como Nicotiana tabacum já eram
cultivadas há dois mil anos na região. A substância era ingerida, bebida, mascada e fumada por
comunidades indígenas em cerimônias religiosas ou como instrumento medicinal. Na Europa, o fumo
chegaria somente após a expedição de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Dois marinheiros de
sua tripulação desembarcaram no novo continente com o objetivo de explorar as terras
desconhecidas e, ao retornarem, relataram que viram nativos com “tochas nas mãos e ervas das
quais inalavam fumaça”.

A partir do século XVI, o tabaco ganharia valor comercial ao ser empregado por colonos como moeda
de troca nas metrópoles. Rapidamente, o fumo se difundiria pelo continente europeu, devido
principalmente à sua fama como produto medicinal. A substância era usada contra peste, lombrigas,
febres, escorbuto, insônia, dores do parto, entre outras aplicações.

No Brasil, a produção de tabaco deixou de ser um cultivo caseiro somente a partir de meados do
século XVII, passando a ser cultivado no interior do Recôncavo Baiano e em algumas regiões da zona
da mata de Pernambuco e Maranhão. Atualmente, segundo dados da importadora Emporium Cigars,
apenas as marcas de charuto cubanas vendem cerca de 2,4 milhões de unidades por ano no Brasil.
No total, a produção brasileira conta com 11 fábricas de charuto, todas localizadas no Nordeste. A
cada ano, chegam ao mercado cerca de 22 milhões de unidades.

Fonte: LOPES, Gustavo Acioli. Correntes de fumaça. Revista de História, 18 set. 2007. Disponível em:
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/correntes-de-fumaca>. Acesso em 03 jul. 2011.



Gullo Tabacaria

Inaugurada em cinco de abril de 2001, a Gullo Tabacaria é um empreendimento da família Gullo

(João, Felipe e Claudia), localizado no edifício Darke, na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro. A

tabacaria vende artigos tradicionais ligados ao fumo — como charutos nacionais e importados,

cigarros, cachimbos, narguiles e cigarrilhas— e também comercializa presentes finos, como canivetes

suíços, cantis para whisky e jogos. Funciona ainda como cafeteria, para os clientes que gostam de

fumar enquanto tomam um café. Segundo Felipe Gullo, um dos proprietários do local, quando

decidiu abrir a tabacaria, a família não tinha nenhuma experiência no ramo. “Meu pai sempre gostou

do ambiente das tabacarias, apesar de não fumar. Sempre achou bonito e falava que, quando se

aposentasse, iria montar uma”, explica. Ainda de acordo ele, o público-alvo da tabacaria são pessoas

de maior poder aquisitivo que frequentam a região, como funcionários do Banco do Brasil, da Câmera

de Vereadores, do BNDES, público do Teatro Municipal, entre outros.
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Localização



Uma tabacaria é um local esteticamente singular. Estabelecimento hoje em extinção, mas comum até

algumas décadas atrás, possui uma riqueza visual e um charme próprio característico, que busca

trazer para o público cliente ou visitante um ambiente de receptividade e aconchego, como em uma

sala de estar de uma casa.

Em geral, o ambiente de uma tabacaria não mais se limita a ser apenas um local onde se venda

materiais específicos para fumantes, sejam eles um viciado inveterado em cigarros ou um usual

apreciador de charutos ou do fumo de cachimbo. É para este consumidor que o estabelecimento é

primeiramente direcionado, com o característico humidor onde se pode escolher com tranquilidade o

charuto a gosto. Mas presentes, acessórios e bugigangas típicas do público masculino são também

encontradas à venda e colocadas em exposição. Assim, nas suas vitrines podemos visualizar desde

garrafas de bebidas, isqueiros, tabuleiros de xadrez e conjuntos de cartas para pôquer, bengalas,

relógios, os indispensáveis canivetes, até mesmo acessórios de bilhar e sinuca, como é o caso da

tabacaria escolhida aqui.

Local cuja decoração rica também mescla fotos históricas, anúncios publicitários e equipamentos

diversos (aqui um batedor de temperos antigo divide espaço com uma moderna máquina de

cappuccino e duas geladeiras de cerveja), o local tem um espaço reservado ao

consumo dos clientes.

Justificativa



Ela pode ser comparada a um bar, mas a sua proposta como estabelecimento é outra. Se um bar

busca sempre o aconchego direcionado a socialização e diversão, com reuniões despojadas de grupos

de amigos regadas a cerveja e conversas dispersas enquanto se assiste futebol ou se ouve um alegre

samba, uma tabacaria busca entregar para quem a visita um local reservado de tranquilidade para

que um trabalhador, após um dia de trabalho, possa relaxar e passar um momento sozinho, enquanto

toma uma dose de whisky e fuma um charuto; ou então onde um grupo de amigos possa ter uma

conversa mais tranquila e concentrada, sem dispersões e excessos de comidas e bebidas, ao som de

uma música e ao gosto de uma xícara de café expresso ou de uma taça de vinho. Enfim, é um

pequeno refúgio para recarregar energias e se concentrar em si mesmo ou no mundo.

Gêneros aplicáveis a esse ambiente

O local tem um ambiente sugestivamente eclético. Dependendo da ambição narrativa do projeto,

encaixa-se perfeitamente para indicar sensações dramáticas de isolamento, solidão e melancolia.

Mas também, por seu ambiente aconchegante e detalhista, de luzes e cores quentes, pode também

ser o palco de uma produtiva conversa de amigos em uma comédia; ou evocar sofisticação e sugestão

de poder em uma obra de suspense.

Justificativa



Sensações percebidas:

Exuberância, local de 
aconchego e descanso. 

aconchego, 
tranquilidade, 

reflexão individual, 
refúgio, 

requinte.

Atmosfera
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