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Resumo  

 

 

O presente trabalho objetiva analisar e questionar as diversas formas e modos que a atividade 

cineclubista no Brasil assumiu em diferentes conjunturas sociais, econômicas e políticas.  A partir 

do entendimento sobre a dimensão histórica do cineclubismo, com a fundação de cineclubes, 

realizações de Jornadas Nacionais de Cineclubes e organização de entidades de federativas, tais 

como associações regionais e o Conselho Nacional cineclubista, serão assinalados momentos de 

fraqueza e de coragem que motivaram e/ou derivaram mudanças de rumo no desenvolvimento da 

atividade e de sua organização. Será analisada a síntese histórica datada de acontecimentos e 

circunstâncias entre os anos de 1917 a 2011. A partir das entrevistas colhidas para a pesquisa 

serão levantados questionamentos acerca de temas como sustentabilidade, público, acervo de 

filmes e conceito de cineclube. 
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Introdução 

 

 

Neste trabalho, as memórias e narrativas são trazidas para estabelecer uma 
experiência histórica com o presente, enfatizando não um passado glorioso e de 
lutas, mas explicitando que elas se modificam em sintonia com as ações 
humanas de cada tempo histórico. Elas acentuam que as criações são produzidas 
em conexão com as necessidades postas pelas experiências enfrentadas em 
determinadas conjunturas, diferindo de unidades fabricadas por um discurso 
homogeinizador. MATELA (2008, p. 19) 

 

O princípio que norteia esse trabalho é levantar dados sobre a atividade cineclubista no 

Brasil ligados a soluções e respostas que foram construídas ao longo de quase um século e que 

permitiram transpor obstáculos fazendo com que o cineclubismo caminhasse sem perda de 

continuidade.  

A investigação partiu da necessidade da compreensão dos pontos de fraturas que 

promoveram mudanças de rota na trajetória cineclubista. O interesse, desde o início, foi 

identificar problemas causados por motivação políticas e econômicas e conhecer as soluções 

encontradas para superação desses obstáculos. 

Existe, também, o interesse em acompanhar os processos de transformação pelos quais 

passam os cineclubes em resposta a condições impostas pelos fatores acima listados. 

Para tanto se reúne no primeiro e segundo capítulos momentos eleitos como exemplares 

da história cineclubista, dispostos de tal forma que permitam uma leitura analítica que leve ao 

entendimento do percurso vencido pelos cineclubistas ao longo dos anos. O material empírico é 

composto basicamente por textos existentes em livros, revistas e periódicos, que serão 

confrontados com depoimentos feitos especificamente para essa pesquisa. 

Tendo consciência de que a extensão secular na qual o cineclubismo se desenvolveu no 

Brasil não permite promover um levantamento que esgote a totalidade dos acontecimentos 

relevantes do processo, optamos por, com auxilio de Fernando Rey, aplicar uma metodologia que 

permitisse uma análise histórica a partir da construção de unidades de sentido.  

Para construir as unidades de sentido nos basearemos nos depoimentos dos cineclubistas 

Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet, de quem usaremos conceitos para melhor construir a síntese 
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histórica nos dois primeiros capítulos e, principalmente, para filtrar os dados analíticos com os 

quais construiremos a narrativa do terceiro capítulo. 

Para as entrevistas com Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet nos aconselhamos com o 

cineasta Eduardo Coutinho, lendo as considerações que explicita no livro “O documentário de 

Eduardo Coutinho”, de autoria da professora Consuelo Lins. Coutinho acredita que “perguntar é 

efetivamente uma tarefa difícil, seja em pesquisas, em reportagens e mesmo no cotidiano”. 

Segundo o documentarista nossas perguntas se articulam permeadas pelas antecipações que 

fazemos do que acreditamos que vai responder o entrevistado.  

Conduzir a entrevista como se fosse uma conversa informal, atrapalhar o mínimo possível 

o entrevistado, não interromper suas frases ou quebrar a continuidade de seu raciocínio, porém 

fazer interferências julgadas necessárias para direcionar os rumos do discurso. Em cada entrevista 

nova aparecem novas dificuldades, outras saídas, porém, mesmo aumentando o número de 

acertos é impossível escapar dos erros. “Não existe um manual das perguntas corretas”, informa 

Lins para elucidar as questões interpostas por Coutinho. (Idem, p. 146) 

Ainda com relação às entrevistas, avaliamos ponderar sobre a condição do indivíduo 

quando defrontado por problemas e soluções. Saber que suas expressões podem assumir novos 

sentidos, sentidos que podem ultrapassar os significados desejados pelo “indivíduo quando ele 

concebe ou comunica uma experiência”, como alerta Mannheim (2004, p.49). 
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Capítulo I 

Dos primórdios à maturidade: quatro décadas de cineclubismo no Brasil 

 

 

Cineclube é a casa do cinema, lugar onde se exibe filmes, se estuda, se forma 
espectadores e mão-de-obra especializada para o cinema e para a ação cultural 
militante e voluntária. É o lugar onde é possível ver e rever novos e antigos 
filmes e amigos. É o lugar onde a magia da sala escura permanece inalterada, 
com luz na tela e no coração das pessoas. Cineclube é o ponto de encontro, é o 
oxigênio da atividade cinematográfica, o lugar de troca de experiências. Carta da 
XXIV Jornada Nacional de Cineclubes de Brasília – 24 de novembro de 2003. 

O primeiro capítulo reúne de modo sequencial e cronológico eventos ligados à trajetória 

das atividades cineclubistas que transcorreram no Brasil em quase meio século. Estão 

privilegiadas como eventos: criação ou fundação de sociedades civis denominadas cineclubes, 

propriamente ditos; estabelecimento de agremiações cineclubistas regionais e mesmo federativas; 

bem como a realização das reuniões conhecidas como Jornada Nacional de Cineclubes.  

Sabemos que a longa listagem datada de criação de cineclubes e de realização de Jornada 

Nacional de Cineclubes poderá provocar no leitor certo incômodo pela morosidade na qual 

poderá recair a leitura. Não podemos também deixar de enumerar a quantidade de 

acontecimentos pontuais e espalhados pelo território brasileiro sob o risco de levar o leitor a 

equívocos quanto à dimensão e importância da história cineclubista nacional. Sabemos, também, 

do risco que incorreríamos se ao lembrar de tudo e de todos perdêssemos a capacidade de 

reflexão, como nos ensina Jorge Luis Borges em seu exemplar “Funes, o Memorioso”.1 Mais 

tarde, quando de nossas intervenções na historicidade do cineclubismo, o leitor identificará que 

nossas assertivas serão pautadas pelo entendimento teórico de Paul Ricoeur, pesquisador francês 

que em sua obra seminal Tempo e Narrativa e, em consonância com Borges, afirma que para 

lembrar é preciso esquecer. 

Ainda como consideração preliminar e introdutória ao capítulo, podemos antecipar que os 

cineclubes, embora de existência efêmera em sua grande maioria, não levaram a momentos de 

completa ausência da atividade no território nacional. A pluralidade de agremiações e a 

distribuição desses clubes por diversas capitais brasileiras e mesmo por algumas cidades do 

                                                 
1 http://www.cfh.ufsc.br/~mafkfil/funes.htm. Acessado em 26 de Novembro de 2011. 
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interior garantiu uma continuidade das ações cineclubistas por mais de 70 anos, como poderá ser 

confirmado ao final da leitura dos dois primeiros capítulos.  

 

1.1 Primórdios 

 

Vestígios de práticas cineclubistas no Brasil, embora em número diminuto, podem ser 

encontrados desde o final da década de 1910. Com maior destaque e relevância encontramos 

registros de que em 1917 no Rio de Janeiro um grupo composto por Adhemar Gonzaga, Álvaro 

Rocha, Paulo Vanderley, Luis Aranha, Hercolino Cascardo e Pedro Lima já se utilizava de 

práticas cineclubistas. O grupo frequentava as sessões dos cinemas Íris e Pátria, no Rio de Janeiro 

e, em seguida, promovia debates entre os integrantes em um lugar chamado Paredão, conforme 

relata Lécio Augusto Ramos in Ramos (2004, p. 279).2 

O Grupo Paredão não chegou a ser constituído legalmente, o que dificulta a localização de 

documentos que comprovem a sua existência, complementa Gatti in Ramos (2004. p. 128). 

Podemos considerar que do grupo nascem as colunas jornalísticas destinadas à cobertura 

cinematográfica nas revistas Paratodos e Selecta. Lécio in Ramos (2004, p.127) corrobora a 

informação, trazendo que Adhemar Gonzaga ingressou na redação da revista Paratodos em 1921 

e já em 1923 inaugurou uma seção dedicada especificamente ao cinema brasileiro. Pedro Lima, 

na mesma época, começou a escrever seção análoga na revista semanal Selecta. 

Em 1926, Adhemar Gonzaga e Mário Behring lançam a revista Cinearte, que mais uma vez 

vai reunir o grupo formador do Paredão. Em 1927, Adhemar Gonzaga convidou Pedro Lima para 

integrar a redação da revista.  

O Chaplin Club, fundado em 1928 no Rio de Janeiro, pode ser considerado marco inicial da 

trajetória do movimento cineclubista no Brasil. Segundo Simonard (2006, p.68), sua programação 

era constituída principalmente de filmes da vanguarda francesa de 1920 e de modo complementar 

                                                 
2 Sobre o Grupo Paredão ver Amâncio. In: Matela (2008, p.5) e Macedo. In: “Breve histórico sobre cineclubismo no 
Brasil.” Texto mimeo 2011. 
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à produção dos formalistas russos3.  

João Luiz Vieira in Ramos relata que o grupo alugava cópias dos filmes na Urânia4 e 

realizava as exibições em um cinema também alugado. O principal objetivo do grupo era 

desenvolver “o estudo do cinema como uma arte”. (2008, p. 119).  O Chaplin Club publicava 

regularmente a revista O Fan, que noticiava artigos relacionados à linguagem cinematográfica. A 

revista somou sete edições publicadas entre os anos 1928 e 1931. O principal editor era o crítico e 

também fundador do Chaplin Club, Octavio de Farias.  

 

Fig 1. Detalhe da primeira edição da revista O Fan. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/imagens/linha-do-tempo 

 

Os fundadores do Chaplin Club, Plínio Sussekind e Octavio de Faria, foram precursores de 

um movimento que inaugurou a apreciação do cinema enquanto formação teórica dos 

participantes. Adiante, quando iremos abordar ações do Centro de Estudos Cinematográficos – o 

cineclube da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, voltaremos ao Chaplin 

                                                 
3 O formalismo russo está sendo entendido em consonância com as preocupações estéticas de Pudovkin, Eisenstein e 
Alexandrov, conforme externada em “O cinema sonoro e o Manifesto dos Três Russos”, publicado na edição nº8 da 
Revista O Fan (1930.p.10-14), como conceitua HERTZ, Constança (SD). 
4 A Urânia era representante da distribuidora alemã UFA - Universum Film Aktiengesellschaft no Brasil. Mais 
informações sobre a Urânia em ALMEIDA, Claudio Aguiar (1999).  
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como precursor da atividade cineclubista nacional. 

Para Macedo (2011, p. 2), a ausência de fortuna crítica sobre a temática do cineclubismo 

brasileiro e mesmo a carência de publicação com dados estatísticos sobre novas agremiações 

congêneres determinaram um vácuo temporal que data do término do Chaplin Club e do fim da 

revista O Fan em 1931 e se prolonga até a Fundação do Clube de Cinema de São Paulo em 1940. 

Macedo (2011, p. 2) classifica o período como Hiato 1928 – 1940. São doze anos sem grandes 

novidades nesta área. Uma das poucas referências que encontramos trata dos chamados Clube de 

Fans – entidades ligadas às atividades cineclubistas que existiram inclusive nos meios operários e 

sindicais. As referências extraídas da revista Cinearte apontam para a existência de organizações 

neste modelo, embora pouco informem sobre seu formato de funcionamento. Constam apenas 

breves notícias da criação do Cine-Club do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1931; do Cine-Fan-

Club, em Porto Alegre, em 1939; e do Club de Fans Cinematographicos, também no Rio de 

janeiro, já em 1941. 

 

1.2. Os tempos da maturidade 

Em 1940 foi fundado o Clube de Cinema de São Paulo na Faculdade Filosofia da 

Universidade de São Paulo, que determina o fim do hiato referido por Macedo. A nova 

agremiação tinha como objetivo principal “estudar o cinema como arte independente por meio de 

projeções, conferências, debates e publicações”, esclarece Macedo (2011, p.5). Entre seus 

fundadores estavam Paulo Emilio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Antônio Cândido de 

Mello e Souza, Lourival Gomes Machado e Cícero Cristiano de Souza.  

Como dado a lastimar anotamos a breve existência oficial da primeira versão do Clube de 

Cinema de São Paulo. Logo após ser criado, ele sofre com intervenções da ditadura Getulista. No 

ano seguinte à sua fundação teve as atividades encerradas pelo Departamento Estadual de 

Imprensa e Propaganda – DEIP, nos tempos do Estado Novo.5 Após o fechamento em 1941, as 

atividades continuaram clandestinamente com a realização de exibições privadas na casa de 

Paulo Emilio e Lourival Machado, como confidencia Gatti in Ramos (2011, p. 128). 

                                                 
5 O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda era a seção paulista do Departamento de Imprensa e 
Propaganda – DIP, organismo censor na organização governamental estadonovista. Sobre o DIP, suas atribuições e 
campo de ação confira, entre outros, FREIRE (2110, p 43-44)  
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Embora não seja objetivo desta monografia estudar o Estado Novo, as instâncias e os 

organismos governamentais que o compunham e suas atribuições, cabe comentar nuances 

presentes na conjuntura política que desenharam o cenário no qual as atividades culturais se 

desenvolveram. Salientamos a dubiedade gerada pela existência de dois organismos – Ministério 

da Educação e Saúde e Departamento de Imprensa e Propaganda- DIP atuando em áreas comuns, 

o que provocou tensão constante entre eles. Como consequência a cultura - área da 

responsabilidade do Ministro Gustavo Capanema - se viu invadida inúmeras vezes por ações 

desfechadas pelo DIP, então capitaneado por Lourival Fontes. Este infeliz evento, em 1941, 

tipifica a conturbada relação que existiu entre a atividade cineclubista e as forças opressoras das 

ditaduras, nos tempos do Estado Novo e também nos chamados Anos de Chumbo.6 

A experiência paulista reverbera em terras cariocas quando Vinicius de Moraes, que havia 

frequentado o Clube de Cinema de São Paulo, organiza o Clube de Cinema do Rio Janeiro. Era o 

ano de 1942 e Vinicius tinha assumido a crítica cinematográfica do jornal A Manhã, como 

informa Macedo (2011, p. 7). 

Ainda no Rio, quatro anos mais tarde, em 1946, foi fundado o Clube de Cinema da Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

que teve a participação e o incentivo de Plínio Sussekind. 

Ainda no primeiro ano do pós-guerra, o Clube de Cinema de São Paulo retomou suas 

atividades. Essa segunda versão foi oficializada tendo Almeida Salles, Mucio Porphirio e Rubem 

Biáfora na direção. O novo Clube de Cinema utilizava o auditório do consulado americano para a 

realização das sessões exibidoras. Felipe Macedo, ao se referir ao retorno das atividades do Clube 

de Cinema, diz: 

“Note-se que isso [o retorno das atividades do Clube de Cinema] representa 
fazer a ligação entre uma nova etapa do cineclubismo brasileiro, agora 
estruturado em bases mais definidas – mais próximas do modelo europeu -, e o 
grande boom de cineclubismo que se segue ao final da Guerra. Através 
principalmente dessa ligação, o Clube de São Paulo, e outros cineclubes que 
começaram a surgir, mantinham-se informados do que se passava nos meios 
cultos e de vanguarda do cinema europeu.” MACEDO (2011, p.7) 

Naquela época já era possível observar o caráter formativo que a atividade cineclubista 

assumia. Esta preocupação com a ampliação da informação decorre, em parte, da organização do 
                                                 
6 Para mais referências sobre as relações cineclubistas nos tempos do Golpe de 64 conferir  MATELA (2008).  
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grupo em torno da procura por cinematografias que não podiam ser encontradas nas salas de 

exibição comerciais, continua Macedo (2011, p.7). Nesse sentido Pedro Simonard corrobora com 

o autor relatando que: 

Nos cineclubes se davam as discussões teóricas e políticas. Eram um espaço de 

atração de curiosos e novos participantes do movimento. Em alguns casos, 

também foram o espaço onde se deram cursos de cinema, já que ainda não 

existiam no Brasil faculdades e cursos de cinema regulares. SIMONARD (2006, 

p. 70) 

 Outro que comunga o preceito é André Gatti (2004, p.128). ao afirmar que os cineclubes 

funcionaram como espaços de formação para seus frequentadores em um momento no qual não 

existiam cursos semelhantes no Brasil.  

São tempos nos quais tanto para Macedo quanto para Simonard e, também, para Gatti o 

caráter formativo que norteava as atividades cineclubistas não merecia controvérsia. Para os 

autores, o retorno do Clube de Cinema de São Paulo foi um momento marcado pela criação de 

espaços de reflexão e crítica sobre a obra cinematográfica com o objetivo explícito de atuar na 

formação do público associado. O Clube de Cinema de São Paulo estava longe de representar um 

espaço restrito ao lazer. Pelo contrário, tinha como perspectiva a pesquisa, a construção de 

conhecimento crítico e a ampliação do cardápio cinematográfico dos frequentadores. 

A peremptória certeza do caráter formativo da missão do cineclube, naquele momento, 

nos leva a questionar: ainda persiste nos tempos de hoje tal objetivo como valor incontestável do 

ideário cineclubista? 

O Clube de Cinema de São Paulo se tornou modelo referencial para outros cineclubes ao 

proporcionar cursos e seminários aos associados, além das tradicionais exibições 

cinematográficas. Catani in Ramos (1987, p. 202) relata que Paulo Emílio Salles Gomes 

representou o Clube de Cinema de São Paulo no Congresso Internacional de Cineclubes de 1947 

realizado em Cannes. Oportunidade na qual o inscreveu junto à Federação Internacional dos 

Clubes de Cinema.  

Ainda com Afrânio Mendes Catani in Ramos (1987, p. 202) encontramos a informação de 

que no dia 8 de Março de 1949 foi inaugurado o Museu de Arte Moderna – MAM em São Paulo, 

que funcionava no mesmo prédio do Museu de Arte de São Paulo – MASP, entidade criada por 
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Assis Chateubriand em 1947. Desde seu início o MAM promove a realização de sessões de 

cinema a cargo do Clube de Cinema de São Paulo. Neste mesmo ano de 1949 a diminuta 

filmoteca organizada por Paulo Emílio Salles Gomes para Clube de Cinema de São Paulo foi 

incorporada ao Departamento de Cinema do Museu e, desta maneira, foi criada a Filmoteca do 

MAM.  

Gatti in Ramos (2004, p.128) complementa dizendo que em 1955 a filmoteca passou 

apoiar os cineclubes brasileiros através da distribuição de filmes clássicos, contribuindo para 

ampliação de suas programações. No ano seguinte, a Filmoteca do MAM se constituiu como 

sociedade civil e se transformou em Fundação Cinemateca Brasileira - FCB. Em 1956, em São 

Paulo, foi fundado o Centro dos Cineclubes do Estado de São Paulo, primeira entidade 

representativa de cineclubes, presidida por Carlos Vieira.  

No ano de 1948, Alex Viany, Moniz Viana e Luiz Alípio Barros fundaram o Círculo de 

Estudos Cinematográficos – CEC no Rio de Janeiro, e o crítico Paulo da Fontoura Gastal 

inauguraram o Clube de Cinema de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As cidades de Fortaleza 

e Santos também receberam agremiações cineclubistas nesse ano, continua André Gatti. 

 

 

1.3. Anos 1950: a atividade cinematográfica em debate 

Embora o cineclubismo não apareça explicitamente nas considerações que faremos nos 

próximos parágrafos, vamos nos reportar a momentos nos quais as mudanças no pensamento que 

regeram o complexo cinematográfico no Brasil foram determinantes na definição dos rumos que 

tomaram as atividades de apreciação da arte cinematográfica, questão seminal da atividade 

cineclubista. 

Elegemos como cenário para análise ou leitura das movimentações cinematográficas, 

entendidas como produção, distribuição e exibição, os dois primeiros Congressos Nacionais de 

Cinema, realizados no Rio de Janeiro e São Paulo, em setembro 1952 e dezembro de 1953, 

respectivamente. Cabe lembrar que antecede aos citados congressos o I Congresso Paulista de 

Cinema, que aconteceu em abril de 1952, momento no qual ficou patente a urgente “união do 

movimento de São Paulo com o do Rio de Janeiro, pois os ecos do encontro, fora da capital 

paulista, foram fracos”, como comenta Catani in Ramos (1978, p. 280). Segundo o mesmo autor, 
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as discussões sobre questões importantes do cinema nacional, incluindo a criação do Instituto 

Nacional do Cinema7, não poderiam ficar circunscritas ao meio paulistano. 

Em relação aos caminhos que poderia trilhar o cinema nacional no contexto social, 

econômico e político que atravessava o Brasil na década de 1950, temática que permeou os dois 

primeiros Congressos Nacionais de Cinema, Afrânio Mendes Catani in Ramos (1987, p. 274) 

afirma que “nesses encontros começa a se delinear quase todos os temas que vão preocupar o 

pensamento cinematográfico durante os próximos 20 ou 25 anos”.   

Para o autor in Ramos (1978, p. 274), o momento ficou caracterizado pelo surgimento de 

um “cinema independente” e principalmente pelo fracasso da produção industrial paulista8. Os 

congressos tiveram, então, o importante papel de desencadear “um processo de conscientização 

dos mais fecundos no cinema produzido aqui”.  

O I Congresso do Cinema Nacional aconteceu entre os dias 22 a 28 de Setembro de 1952, 

no Rio de Janeiro, como já referido. Nele foram levantadas questões relativas à legislação do 

cinema brasileiro, propondo mudanças nas leis consideradas incompatíveis com a conquista do 

mercado interno. Dentre as teses levantadas podemos citar: a condenação da distribuição de 

filmes nacionais por distribuidoras estrangeiras e a prática da venda do lote aos exibidores, 

criando, para tanto, uma distribuidora nacional para os filmes brasileiros; a denúncia de tratados e 

convênios que privilegiavam determinados países em relação a outros na importação de 

produções cinematográficas; a defesa de reivindicações trabalhistas no que se referia à 

contratação de mão de obra brasileira para produções locadas no território nacional; a redução 

das taxas alfandegárias para a importação de equipamentos e materiais cinematográficos não 

similares aos produzidos no país; e a criação de uma escola nacional de cinema.  

Ainda em Catani (1987, p. 282), vemos que entre os dias 12 a 20 de dezembro de 1953 foi 

realizado o II Congresso Nacional de Cinema, quando o mercado cinematográfico estava 

intensamente marcado pelo agravamento da crise dos grandes estúdios paulistas, em especial a 

Maristela e a Vera Cruz. Dentre as medidas recomendadas pelo Congresso, destacamos: a 

definição de filme brasileiro; novamente a criação de uma escola nacional do cinema; e a 

                                                 
7 O Instituto Nacional do Cinema – INC foi criado, somente, em novembro de 1966, já sob a ditadura militar 
implantada pleno golpe de 1964, sob vigência do Ato Institucional nº2. 
8 Referência à crise da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Para mais dados sobre a Vera Cruz, de sua fundação 
até o término da fase áurea, confira, entre outros, Catani in Ramos (1987, p.203-233).  
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instituição de uma carteira de financiamento cinematográfico administrada pelo Instituto 

Nacional de Cinema, cujo projeto estava em trâmite no Legislativo. 

Para Renato Ortiz (1983, p. 18) enquanto as proposições dos dois congressos colocavam 

em xeque questões problemáticas do cinema brasileiro e forçavam o debate em busca de 

resoluções, o campo cinematográfico articulava-se em torno de um “desenvolvimento capitalista 

autônomo”.   

 

1.4. Cineclubismo nos anos dourados 

Neste contexto o cineclubismo iniciou o ano de 1950 com a fundação do Centro de 

Estudos Cinematográficos - CECSP, em São Paulo. O CECSP promoveu, no mesmo ano de sua 

criação, o I Congresso de Clubes de Cinema cuja proposta principal era a criação da Federação 

Brasileira de Cineclubes, segundo Gatti in Ramos (2004, p.129). Também em 1950, na cidade de 

São Paulo, os críticos Rubem Biáfora e José Júlio Spiewak criaram o Clube de Cinema de Orson 

Welles, que funcionou apenas por um ano. Data também do início da década de 50 o Clube de 

Cinema de Florianópolis, fundado por Archibaldo Cabral e Emanuel Santos.  

Em Minas Gerais, em 1951, foi fundado por Cyro Ciqueira, Jaques do Prado Brandão e 

Fritz Teixeira Salles o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais - CECMG. O 

CECMG editou a Revista de Cinema que teve sua primeira publicação em abril de 19549.  O 

Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais foi responsável pela formação de uma 

geração de cineclubistas e cineastas mineiros10, continua Gatti. 

Em 1952, ainda com Gatti in Ramos (2004, p. 129), foi fundado o Cineclube de Marília, 

considerado uma das mais duradouras iniciativas cineclubistas brasileiras. O autor indica que a 

agremiação permaneceu em atividade até a década 1990, porém não registra o ano oficial do 

encerramento do cineclube. Como curiosidade, observamos que na nominação das entidades 

cineclubistas levantadas pela pesquisa é no Cineclube de Marília que encontramos pela primeira 

vez a palavra “cineclube” expressa, embora o termo já tenha sido utilizado pela primeira vez, em 

1925, pelo ator paulista Jayme Redondo. O termo “cine-club”, até então, era utilizado apenas 
                                                 
9 Para outras informações sobre a Revista de Cinema confira, também AUTRAN in RAMOS (2004. p. 515) 
10 Referências sobre a importância do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais podem ser encontradas 
em COUTINHO, Mario Alves e GOMES, Paulo Augusto. Presença do CEC- 50 anos de cinema em Belo 
Horizonte - Editora Crisálida Belo Horizonte, 2001. 
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para descrever clubes e casas de jogos que realizavam exibições cinematográficas, de acordo com 

Gatti in Ramos, (2004, p.128). 

Quanto à influência da Igreja Católica no cineclubismo dos anos 50, Gatti in Ramos 

(2011, p. 129) relata que a Conferência Nacional dos Bispos criou o Centro de Orientações 

Cinematográficas, sob a direção do Padre Guido Logger, em 1953 e Felipe Macedo afirma que: 

“O papel da Igreja foi muito grande e praticamente metade dos cineclubes 
brasileiros dessa época podem ser incluídos nessa esfera de influência. Eram 
comuns os cineclubes que, em seus estatutos, tinham artigos definindo seu santo 
padroeiro.” MACEDO (2011 p.9). 

Ainda sobre o Centro de Orientações Cinematográficas Macedo (2011, p.9) anui a 

manifestação de Gatti, dizendo que aquela instituição influenciou por um longo período a 

atividade cineclubista. De fato, surgiram, durante a década de 1950, diversas iniciativas 

cineclubistas no país orientadas pelo “método católico”. Tal método obedecia e respeitava os 

valores cristãos e recomendava procedimentos sob a égide dos preceitos católicos por intermédio 

das mensagens contidas nos filmes cinematográficos11.  

Em 1954, Saulo Pereira de Melo e Joaquim Pedro de Andrade, junto com outros alunos da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil - FNFi, fundaram o Centro de 

Estudos Cinematográficos (CEC)12, da. Em entrevista a Pedro Simonard (2006, p.68), Saulo 

Pereira de Mello afirma que Plínio Sussekind “trouxe para aquela Faculdade o espírito do 

Chaplin Club” e comenta que, dentre os filmes exibidos pelo CEC, três eram aquisições feitas por 

Plínio, Vinícius de Moraes e Paulo Emilio Salles Gomes. São eles: O Encouraçado Potemkim 

(1925), de Sergei Eisenstein; A Aldeia do Pecado ou As Mulheres de Riazam (1927), da soviética 

Olga Preobrazhenskaia; e A Mãe (1926), de Vsevolod Pudovikin. Constam também como 

frequentadores das atividades do CEC: Paulo Cesar Saraceni, Walter Lima Junior e Mario 

                                                 
11 Macedo indica que as orientações do “método católico” podem ser encontradas em LOGGER, Guido – Elementos 
de Cinestética – Editora Agir – 1959. 
12 Quanto ao ano de fundação do Centro de Estudos Cinematográficos encontraremos divergências. Em SIMONARD 
(2006, p. 71) a fundação do cineclube data de 23 de dezembro de 1954. Em POUGY (1996, p. 41), encontramos o 
ano de 1953 como referência para a fundação da atividade. Gatti in Ramos, porém, compartilha com Simonard. 
Desta maneira, foi utilizada como referência para esta pesquisa o ano de 1954, data que se repete no levantamento de 
Simonard e Gatti. 
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Carneiro - futuros integrantes do conhecido Cinema Novo13. Em entrevista a Miguel Freire14, o 

fotógrafo Mario Carneiro afirma que junto com Plínio Sussekind assistiu pela primeira vez o 

filme Limite, de Mario Peixoto, fotografado por Edgar Brasil. 

O filme Limite, de Mario Peixoto, encontrou lugar de exibição frequente no CEC. 

Integravam a programação os soviéticos, já citados, que eram de propriedade do cineclube e 

outros filmes cedidos por embaixadas e algumas distribuidoras internacionais. Segundo 

levantamento de Simonard (2006, p. 71), a cada sessão um documento informativo era 

distribuído para fomentar o debate. 

Ainda na entrevista concedida a Simonard (2006, p. 68-69), Saulo Pereira de Mello relata 

que a criação de um núcleo de estudos cinematográficos era um “plano” de Plínio Sussekind e 

Paulo Emílio Salles Gomes. O entrevistado revela que a intenção do grupo era a criação de um 

espaço para a realização de cursos de teoria de cinema.  

Abrimos um parêntese para ressaltar a importância das atividades cineclubistas que 

extrapolavam a simples exibição dos filmes. A publicação de revistas de crítica e da difusão de 

boletins informativos no cineclube Chaplin Club, no Centro de Estudos Cinematográficos de 

Minas Gerais e no Centro de Estudos Cinematográficos CEC da FIFi são exemplares desse 

procedimento. Nos três cineclubes citados é possível observar a preocupação com a pesquisa e 

com a disseminação de conteúdo acerca da cinematografia exibida. A produção de conteúdo 

crítico para distribuição entre os frequentadores pode indicar o comprometimento com a busca 

por espaço de formação e o estímulo ao debate sobre o cinema. A produção de conteúdo 

informativo era outro valor presente no cineclubismo daquela época. 

Ainda em Gatti, vemos que no ano de 1954, em Recife, nasceu União Regional dos 

Cineclubes - URCC. Segundo o autor (2004, p. 129), a entidade reuniu cinco cineclubes da 

cidade. 

Em São Paulo, o ano de 1956, como citado anteriormente, foi marcado pela transformação 

da Filmoteca do MAM em Fundação Cinemateca Brasileira e pela fundação do Centro dos 

Cineclubes do Estado de São Paulo.  

                                                 
13 Simonard credita aos cineclubes parte da formação dos diretores do Cinema Novo. Ver SIMONARD (2006, p. 67-
75). 
14 Ver FREIRE. Dissertação de Mestrado. 
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No Rio de Janeiro, continua Gatti, surgiram os cineclubes: Escola de Belas Artes, Aliança 

Francesa e o Centro de Cultura Cinematográfica. 

Em 1957, Dejean Pelegrin e José Paes de Andrade instituíram no Rio de Janeiro o Grupo 

de Estudos Cinematográficos da União Metropolitana dos Estudantes - GEC/UME. Segundo 

levantamento da pesquisadora Rose Clair Matela, o GEC ficou conhecido pelo seu forte teor 

político e contestador, porém, sem desviar-se da preocupação com as novas cinematografias. Para 

a autora: 

“Quando Cosme Alves Neto assumiu a direção do Grupo de Estudos 
Cinematográficos da União metropolitana de Estudantes – GEC da UME – em 
1960, o aspecto político da atividade cineclubista fica claro na programação, no 
valor dado ao cinema brasileiro e na responsabilidade de formar um público 
engajado e consciente. No entanto, é importante ressaltar que a centralidade nos 
aspectos mencionados não engessavam as discussões éticas e estéticas. Havia 
uma preocupação em divulgar outras cinematografias, como a européias, a 
latino-americana, a japonesa, além do cinema americano, ampliando a formação 
dos estudantes.” MATELA (2008, p. 53-54) 

Ainda segundo Rose Clair Matela (2008, p. 54), paralelamente à fundação do GEC foram 

criados os Cineclubes da Escola Nacional de Engenharia, da Escola Brasileira de Administração 

Pública e da Fundação Getúlio Vargas. 

De acordo com Gatti in Ramos (2004, p. 129), o constante crescimento da atividade 

cineclubista ocorrido nos anos 1950 demandou a realização, em 1958, do primeiro Curso para 

Dirigentes de Cineclubes, que foi ministrado na Cinemateca Brasileira. Neste ano, o Centro dos 

Cineclubes do Estado de São Paulo - CCESP se tornou o Centro dos Cineclubes - CC, reunindo 

cineclubes de vários estados do país.  

 

1.5. Quem são e onde ficam os nossos cineclubes 

Em seguida apresentamos o Quadro 1 no qual estão sistematizados, por data de fundação, 

cineclubes que atuaram no território nacional de 1917 a 1958. 

 

Quadro 1 – Cineclubes por ano de fundação e localização geográfica (1917-1958) 
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Ano Cidade UF Entidade 

1917 Rio de Janeiro RJ Grupo Paredão 

1928 Rio de Janeiro RJ Chaplin Club 

1940 São Paulo SP Clube de Cinema de São Paulo 

1940 São Paulo SP 
Clube de Cinema de São Paulo na Faculdade Filosofia 

da Universidade de São Paulo 

1942 Rio de Janeiro RJ Clube de Cinema do Rio Janeiro 

1946 Rio de Janeiro RJ 
Clube de Cinema da Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil 

1946 São Paulo SP Clube de Cinema de São Paulo retoma as atividades 

1948 Rio de Janeiro RJ Círculo de Estudos Cinematográficos – CEC 

1950 Porto Alegre RS Clube de Cinema de Porto Alegre 

1950 São Paulo SP Centro de Estudos Cinematográficos - CECSP 

1950 São Paulo SP Clube de Cinema de Orson 

Início da década 

de 1950 
Florianópolis SC Clube de Cinema de Florianópolis 

1951 Minas Gerais MG 
Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais 

- CECMG 

1952 Marília SP Cineclube de Marília 

1954 Rio de Janeiro RJ 

Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil 

1954 Recife PE União Regional dos Cineclubes - URCC 

1957 Rio de Janeiro RJ 
Grupo de Estudos Cinematográficos da União 

Metropolitana dos Estudantes - GEC/UME 

1957 Rio de Janeiro RJ Escola Brasileira de Administração Pública e da 



22 
 

Fundação Getúlio Vargas 

1957 Rio de Janeiro RJ Cineclubes da Escola Nacional de Engenharia 

1958 São Paulo SP Cineclube Dom Vital de São Paulo 

Fonte: Autora15. 

 

Os 20 cineclubes relacionados estão localizados em seis estados da Federação. A maior 

incidência ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, com nove e sete cineclubes, 

respectivamente. Nas cinco décadas apresentadas é possível observar o aparecimento de maior 

número de cineclubes durante anos de 1950, nos quais aparecem 12 agremiações espalhadas por 

seis estados, seguido dos anos 1940, nos quais estão registrados o aparecimento de cinco 

cineclubes distribuídos apenas no eixo Rio-São Paulo.  

Não encontramos dados sobre fundação de cineclubes na década de 1930, que é 

considerada por Felipe Macedo como um hiato na trajetória cineclubista, e na década 1960, que 

André Gatti cita como tempos de declínio. 

No mesmo ano de 1958, Dejean Pelegrin criou a Federação de Cineclubes do Rio de 

Janeiro16, que tinha como objetivo “articular, fortalecer o cineclubismo que ganhava força 

naquele momento”, conforme relata Pougy (1996, p. 47). Mas, segundo a autora, para além da 

perspectiva de solidificar um movimento que se organizava, a instituição tinha como missão 

“direcionar a perspectiva política do movimento”. Para tanto a Federação articulou campanhas e 

publicou o Boletim do Cineclube que, demonstrando forte preocupação didática, noticiava artigos 

e informações sobre linguagem, técnica e economia do cinema com o intuito de estimular o 

“interesse pela educação artística e cultural cinematográfica do estudante e do público em geral”.   

                                                 
15 O Quadro I foi elaborado a partir dos dados reunidos para construção do I capítulo, principalmente, a partir de 
informações vindas do pesquisador André Gatti. Complementamos com informações localizadas no site do Conselho 
Nacional de Cineclubes.  

 
16 Pougy trata detalhadamente das atividades promovidas pela Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro. Ver 
POUGY,1996, p.46-50.  
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A Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro foi dirigida por Leon Hirszman e Cosme 

Alves Neto, entre outros nomes importantes da cinematografia brasileira. 

As associações cineclubistas de cunho federativo não são, aparentemente, plurais nas 

quatro primeiras décadas que tratamos nesse capítulo. Como já mencionado anteriormente a 

União Regional dos Cineclubes – URCC, que foi criada no Recife (PE) no ano de 1954; a 

Federação de Cineclubes do Estado de São Paulo, que nasceu com o nome de Centro dos 

Cineclubes do Estado de São Paulo e foi fundada em 1956; e a Federação de Cineclubes do Rio 

de Janeiro, de 1958, somadas, formam a tríade de entidades corporativas citadas por André Gatti.   

A partir do relato de Gatti in Ramos (2004, p. 129), veremos, também, que no ano de 

1958 foi instituído o Cineclube Dom Vital de São Paulo por Carlos Vieira e Rudá Andrade, que 

teve como primeiro presidente o cineasta Gustavo Dahl. O Cineclube da Escola Nacional de 

Engenharia17 e o Cineclube da Escola Nacional de Arquitetura também apareceram neste ano. 

Em 1959 o Centro de Cineclubes – CC, com o apoio da Cinemateca Brasileira, organizou a I 

Jornada de Cineclubes, em São Paulo. O evento reuniu 16 cineclubes e promoveu a Semana da 

Cultura Cinematográfica, segundo Gatti in Ramos (2004, p. 129).  

No próximo capítulo continuaremos dirigindo o olhar do leitor para as jornadas e outras 

atividades cineclubistas que transcorreram pelas três décadas subsequentes a de 1950. 

                                                 
17 A respeito do Cineclube da Escola Nacional de Engenharia, foram encontradas divergências autorais quanto à data 
de sua fundação. MATELA (2008, p. 54) irá considerar sua fundação paralela à fundação do Grupo de Estudos 
Cinematográficos da União Metropolitana dos Estudantes - GEC/UME, em 1957, enquanto Gatti in Ramos (2004, 
p.129) irá considerar 1958 como o ano de referência para a fundação do cineclube.  
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Capítulo II 

Anos 1960 a 1990: altos e baixos na trajetória cineclubista 

 

Durante a ditadura de 1964, quando diversas entidades políticas e culturais foram 

cerceadas pela censura, o cineclubismo se constituiu como um espaço de resistência, uma 

instância onde ainda era possível o livre pensar e o exercício da troca de experiências. Alice 

Pougy nos ajuda a entender o espaço cineclubista durante as décadas de 1950 e 1960: 

O cineclube, nessas décadas, se caracterizava como um espaço para pensar, 
discutir e eventualmente produzir filmes, mas essencialmente para reunir 
pessoas que amavam cinema. Tiveram papel preponderante na conscientização 
de um público expectador, possibilitando o aparecimento de uma mentalidade 
estritamente cinematográfica”. POUGY (1996, p. 27).  

A conjuntura da época era marcada pela importação e difusão através dos meios de 

comunicação de padrões econômicos e comportamentais americanos, o que acentuava, ainda que 

“inconscientemente”, o menosprezo da sociedade em relação às raízes pátrias. Este quadro, por 

sua vez, conflitava com os ideais nacionalistas e desenvolvimentistas ditadas pelo governo militar 

que, paradoxalmente, somavam neste ponto a diretrizes do Partido Comunista. Os conflitos 

resultantes de tão díspares práticas comportamentais levaram a “tensos entrechoques de 

ideologias, gerando um forte radicalismo político”, continua Pougy (1996, p. 26-27). 

Para além das atividades tradicionais da prática cineclubista, que de forma simplificada e 

reduzida podem ser entendidas como projeção de filmes e consequente debate sobre estética 

cinematográfica, importam, sobremaneira, o teor político e ideológico dos filmes que formavam 

sua programação. Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar o conteúdo dos filmes 

nacionais que eram exibidos por alguns cineclubes da época. Sobre a produção cinematográfica 

nacional daqueles tempos, Rose Clair Matela (2008, p.52) destaca a relevância do movimento 

“cinemanovista” como introdutor da estética da fome no contexto ideológico e cultural. Entre 

1950 e 1960, o Cinema Novo utilizou a estética cinematográfica para provocar questões 

contundentes sobre a formação da sociedade brasileira. Segundo a autora, filmes como Vidas 

Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber 

Rocha, e Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, trouxeram à tona temas importantes 

como nacionalismo, identidade cultural, opressão e libertação.  
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Desta maneira o Cinema Novo assumiu uma postura ideologicamente contrária ao cinema 

industrial. Promulgando as vantagens do barato cinema autoral em relação de alto custo das 

grandes produções industriais, que considerava comprometidas com a lógica da dominação 

cultural, com os interesses econômicos burgueses e com a “reprodução dos valores estéticos da 

classe dominante”. 

Neste contexto de engajamento cultural o cinema de autor se via comprometido com as 

teses de conscientização do povo e da transformação da realidade. Consequentemente ocorreu 

uma natural aproximação de vários cineclubes com as universidades e entidades estudantis. Rose 

Clair Pouchain Matela (2008, p. 53) destaca que nesse período as programações cineclubistas 

elegeram filmes que possibilitavam e incentivavam reflexões e discussões políticas.  

O momento também pode ser caracterizado como o instante no qual floresceram as 

agremiações regionais e os encontros de âmbito nacional. Em 1960 aconteceu a II Jornada 

Nacional de Cineclubes em Belo Horizonte, organizada novamente pelo Centro dos Cineclubes.  

 

2.1 . Anos 60: Nos tempos da ditadura 

Ainda no ano de 1960, foi fundada em Belo Horizonte a Federação de Cineclubes de 

Minas Gerais - FCMG. Neste mesmo ano a Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro – FCRJ, 

então dirigida pelo jovem cineasta Marcos Faria, lançou a revista Cineclube e deu início à 

organização de uma série de cursos de iniciação cinematográfica em escolas secundárias sob o 

patrocínio da Divisão de Educação Extra Escolar do Ministério da Educação, como nos informa 

Pougy (1996, p. 48) 

Macedo (2011, p. 12) nos conta que no Rio Grande do Sul, em 1961, foi criada a 

Federação Gaúcha de Cineclubes e que, também em Porto Alegre, durante a III Jornada Nacional 

de Cineclubes, em 1962, foi fundado o Conselho Nacional de Cineclubes - CNC. Uma comissão 

provisória foi eleita para conduzir o Conselho, composta por Carlos Vieira (SP), José Alberto da 

Fonseca (MG), Walter Pontes (Guanabara), Humberto Didonet (RS) e José Tavares de Barros 

(RJ). O Conselho passou a organizar as Jornadas e a conduzir as atividades cineclubistas no país. 

A IV Jornada Nacional de Cineclubes aconteceu em 1963, quando os encontros passaram 

a ser bianuais. Em Salvador, no ano de 1965, foi realizada a V Jornada. No encontro baiano a 



26 
 

temática “cinemanovista” foi relevante no seio das discussões. Estavam em confronto, além da 

estética, as formas de produção, distribuição e exibição de filmes no Brasil. O movimento 

“cinemanovista” criava uma estética própria em muito influenciada pelo baixo custo e o 

improviso na forma de produzir os filmes. Mise-en-scéne que ficou conhecida como “estética da 

fome” atribuída ao cineasta Glauber Rocha, como nos conta Xavier (1983, p. 9): 

“No final da década de 1950 e mais explicitamente no início dos anos 1960, um 

grupo de jovens cineastas brasileiros, recebendo influências, sobretudo dos 

movimentos cinematográficos nouvelle vague francesa e neo-realismo italiano, 

articulava-se para inovar a produção cinematográfica brasileira desenvolvendo 

um discurso que redesenhava o país, imaginado e retratado em tonalidades 

realistas.” FREIRE (2006. p.10) 

A VI Jornada Nacional de Cineclubes foi sediada em Fortaleza em 1967 e teve como tema 

central Cinema e Escola. Nesta Jornada, o Instituto Nacional de Cinema – INC, então parceiro do 

Conselho Nacional, recebeu propostas para a criação de cursos de cinema nas escolas de Ensino 

Médio, continua Macedo (2011, p. 12). 

Para o autor a interferência do regime ditatorial instaurado em 1964 nas atividades 

cineclubistas merece considerações. Embora os cineclubes não tenham sido diretamente afetados 

em um primeiro momento, não conseguiram por muito tempo ficar incólumes as prepotências e 

as exorbitâncias do militarismo instalado no governo. É a partir de 1968, com a instauração do 

Ato Institucional nº5, que os cineclubes começam a ser perseguidos. Em termos numéricos, Gatti 

in Ramos relata o que ocorreu em torno de 1968: 

“Nessa época o Brasil possuía cerca de 300 cineclubes e seis federações 

regionais. Em 1969, desapareceram o Conselho Nacional Cineclubista, seis 

federações e quase todos os cineclubes do país.” GATTI in RAMOS, (2004, 

p.129).  

Com a radicalização da ditadura, com destaque para promulgação do AI 5 em 13 

dezembro de 1968, como já referido, as práticas cineclubistas ficaram mais difíceis de serem 

exercidas. Em entrevista de Marisa Anoni de Souza concedida a Rose Clair Matela, encontramos 

um relevante depoimento da cineclubista sobre a VII Jornada Nacional de Cineclubes em 
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Brasília:  

Houve uma ruptura em 68, quando uma Jornada de Cineclubes iria acontecer em 
Brasília, mas a polícia entrou de cavalaria, não deixou que ocorresse nada. 
Houve então um período, entre 68 e 70 mais ou menos, que a organização 
nacional de cineclubes se retraiu, mas não demorou muito, no começo dos anos 
70, a gente conseguiu ir articulando... MATELA (2008. p.156) 

 

Como podemos observar no depoimento de Marisa, a interrupção das atividades 

cineclubistas após o confronto em Brasília durou praticamente dois anos, entre 1968 e 1970. 

Entretanto, já início da década de 1970 o cineclubismo estava acontecendo novamente. Gatti in 

Ramos (2004, p. 130) complementa as assertivas da cineclubista comentando que nos anos 1970 

o movimento cineclubista tinha como característica forte interlocução com outros setores da 

sociedade, dentre os quais as associações de moradores e as igrejas.  

 

2.2. Anos 1970: Tempos de luta, resgate e reflexão. 

Vemos que a programação dos filmes exibidos na década tornou-se cada vez mais plural e 

diversificada. Como exemplo podemos citar filmes da Atlântida e da Vera Cruz que estavam 

abandonados e foram resgatados para exibição. O resgate desses filmes propiciou que o jovem 

público cineclubista conhecesse as produções brasileiras das décadas anteriores. Assim o 

cineclubismo ampliou a visão de seu público em relação ao cinema e colaborou para a formação 

de uma “estética mais reflexiva”, como depreendemos do texto publicado como entrevista de 

Marisa a Matela (2008, p. 171). 

Ao mergulhar nessa época, Matela (2008, p. 79) diz que aos participantes do movimento 

cineclubista foi permitido ampliar o espectro de sensações e compreensões sobre a vida humana 

através do cinema. Aqueles que compartilhavam da atividade cineclubista nesta época tiveram a 

possibilidade de “dialogar e alargar saberes produzidos nos espaços educacionais”. 

Em 11 de agosto de 1972 um grupo de 29 jovens realiza a primeira exibição do Cineclube 

Glauber Rocha, na cidade do Rio de Janeiro. No site do Cineclube encontramos que, apesar das 

dificuldades políticas daquele tempo, o grupo se reunia regularmente para assistir e debater 

filmes “não só como uma forma de prazer, mas para combater o marasmo e o conformismo 

cultural” imposto pelo governo da ditadura. O grupo, numa atitude de enfrentamento ao regime, 



28 
 

ousou batizar o cineclube com o nome de Glauber Rocha – o cineasta “cinemanovista” que tanto 

criticou em seus filmes os regimes totalitários. 18  

Abaixo organizamos o Quadro 2 com o alinhamento por datas de fundação e localidades 

dos cineclubes que atuaram no território nacional de 1972 a 1992. 

 

      Quadro 2 – Cineclubes por ano de fundação e localização entre 1972 e 1992 

Ano Cidade UF Entidade 

1972 Rio de Janeiro RJ Cineclube Glauber Rocha 

1981 São Paulo SP Cineclube Bixiga 

1985 Campinas SP Cineclube Barão 

1985 Brasília DF Cineclube Porta Aberta 

1985 Rio de Janeiro RJ Estação Botafogo 

1985 São Paulo SP Cineclube Oscarito 

1985 Belo Horizonte MG Cineclube Savassi 

1986 Ribeirão Preto SP Cineclube Cauim 

1990 São Paulo SP Elétrico Cineclube 

1992 Vitória ES Cineclube Metropólis 

 

Fonte: Autor19 

A tabela apresenta a relação de cineclubes que encontramos ao longo dessa pesquisa, 

                                                 
18 Informações obtidas no site :http://www.grupoestacao.com.br/arquivo/mat2002/eventos/cineclube/cineclube.htm. 
Consulta em 26 de novembro de 2011. 
19 O Quadro 2 foi composto por dados encontrados em textos dos pesquisadores André Gatti, Felipe Macedo e Rose 
Clair Matela. Complementamos com informações localizadas nos sites dos Cineclubes e também do Conselho 
Nacional de Cineclubes.  
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fundados entre o início dos anos de 1960 e o final dos anos de 1990 em diversas localidades. 

Estão também descritas as cidades nas quais eles foram criados. Os 10 cineclubes listados na 

tabela estão distribuídos em sete cidades e cinco unidades da Federação. Em São Paulo foram 

encontrados cinco registros sendo, portanto, o estado com maior incidência numérica de clubes 

no período referido no quadro. Em seguida vem o Rio de Janeiro, que apresentou duas iniciativas 

registradas. 

Das décadas apresentadas no gráfico os anos 1980 são mais prósperos no que se refere à 

criação de novos cineclubes. Naqueles anos consta o aparecimento de sete organizações. Nos 

anos 1990 estão listados dois novos cineclubes e nos anos 1970 apenas a criação de uma entidade 

cineclubística foi registrada.  

Como citado no capítulo anterior, não foram encontrados registros de criação de 

cineclubes na década de 1960. 

Em 1973, em Marília, os cineclubistas retomaram o trabalho do Conselho Nacional 

Cineclubista (CNC) e organizaram no ano seguinte a VII Jornada Nacional de Cineclubes de 

Curitiba. Durante o evento foi escrita a Carta de Curitiba, documento que estabelecia os 

princípios para o movimento cineclubista e que vigorou até o retorno da democracia. Dentre os 

princípios destacamos: a defesa e o engajamento dos cineclubes em prol do cinema nacional; o 

combate à censura; e a criação de uma distribuidora de filmes exclusiva para cineclubes, como 

relata Gatti in  Ramos (2004, p.129). 

Em 1974 foi reestruturada a Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro, que aglomerava 

todos os cineclubes do Estado. Na opinião de Matela cabia a organização atuar: 

[...] Tanto no nível organizacional fornecendo material e ajudando na infra-
estrutura, como no plano político-ideológico, uma vez que se buscava uma 
orientação político-cultural para o movimento, respaldando-o frente ao estado e 
aos seus demais interlocutores como o MEC. MATELA (2008, p.67) 

Em 1975, veremos mais um reflexo da proliferação de novas entidades e da restauração 

do movimento com a reorganização da Federação de Cineclubes de São Paulo – FCCSP20. 

                                                 
20 Usamos a palavra reorganizar para clarificar que, em 1975, o Centro dos Cineclubes promoveu uma mudança em 
sua organização e passou a chamar-se Federação Paulista de Cineclubes. Mais tarde, em 2007, por razões 
burocráticas, será denominado formalmente como Federação de Cineclubes do Estado de São Paulo, daí o uso 
divergente na nomenclatura dessa federação que encontramos em alguns textos. 
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Conforme nos relata Gatti in Ramos (2004, p.130), por volta de 1975, o movimento cineclubista 

já estava novamente ativo, funcionando em escolas, sindicatos e faculdades e presente em quase 

todos os estados brasileiros e nas principais capitais.  

Em 1976, foi realizada a X Jornada Nacional de Cineclubes em Juiz de Fora. Seguindo os 

princípios da Carta de Curitiba, durante o evento foi fundada a Distribuidora Nacional de Filmes 

- DINAFILME. A distribuidora tinha como intuito fortalecer as iniciativas cineclubistas 

oferecendo apoio nas programações. A empresa pretendia distribuir filmes para todo o território 

nacional e, também, criar bases para um circuito exibidor alternativo que alimentasse com filmes 

populares e mais próximos da realidade das comunidades em que os cineclubes atuavam o 

público cineclubista dos mais distantes rincões do país. Nesse sentido a DINAFILME torna-se 

uma distribuidora que “vai lançar mão de obras fora de padrões comerciais de distribuição e 

exibição”, como relata Matela (2008, p. 68). 

Segundo MACEDO (2011, p. 14), o acervo da DINAFILME foi composto inicialmente 

por obras clássicas da Cinemateca Brasileira cedidas por Paulo Emílio Salles Gomes. Mais tarde 

começou a distribuir filmes nacionais que não tinham certificado de censura e, em uma terceira 

etapa, passou a contar com produções do Departamento 16mm da Empresa Brasileira de Filmes – 

EMBRAFILME. A distribuidora promoveu ainda, ao final dos anos 1970, diversas exibições em 

parceira com entidades sindicais. Foi quando a DINAFILME atingiu mais de 2.000 pontos de 

exibição.  

Em 1978 foi realizada com grande sucesso a XI Jornada de Cineclubes Brasileiros em 

Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que teve a presença especial do então Secretário Geral da 

Federação Internacional de Cineclubes, o suíço Jean Pierre Brossard. Participaram do congresso 

mais de 130 cineclubes para um total de quase 400 debatedores. Segundo Macedo (2011, p. 16) o 

evento foi marcado por um intenso debate político que separou as entidades cineclubistas em dois 

pólos: cineclubes atrelados a setores estudantis influenciados por ideais comunistas e cineclubes 

de bairros e de movimentos sociais. 
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Em 1979 foi realizada a XII Jornada Nacional de Cineclubes em Santa Tereza, Espírito 

Santo. Nesse mesmo ano aconteceu a segunda invasão da DINAFILME21, na sede do Conselho 

Nacional Cineclubista, em São Paulo. Nessa invasão a Polícia Federal apreendeu cerca de 200 

obras cinematográficas que compunham o acervo da distribuidora22. Para Gatti in Ramos 

(2004:130), além dos enfrentamentos políticos: 

“... a DINAFILME nunca se mostrou viável sob o ponto de vista econômico e 
logístico. Havia o chamado mercado alternativo, que foi superestimado pelos 
seus dirigentes, revelando-se uma falácia, incapaz de dar suporte financeiro para 
uma distribuidora do gênero, apesar dos esforços realizados neste sentido.” 

Com o Brasil ainda comandado por generais, a continuada perseguição das forças 

repressoras ao cineclubismo e seus dirigentes, somada à apreensão de inúmeros filmes e à 

proibição de outros tantos, termina por enfraquecer o movimento de exibição alternativa 

comandado pelas agremiações cineclubistas. Para MACEDO (2011, p. 17), vale considerar 

também a inflação crescente que provocou o aumento nos custos do frete, atacando diretamente o 

transporte de películas em tão extenso território nacional.  

Nos anos 1960 e 1970 a forte interferência do Estado no fazer cultural e artístico, que 
ficou caracterizada principalmente pela restrição da liberdade de expressão, parece ter levado o 
país ao desencanto, a perda do sonho. Foram tempos nos quais fomos atirados bruscamente em 
direção à crua realidade. O pensamento político tornou-se, então, obrigatório para todos que 
almejavam respirar os ares puros da liberdade. Ficou patente para a militância cineclubista a 
impossibilidade do crescimento intelectual sem o devido engajamento nas causas políticas 
libertárias. Para além da temporalidade contida nas referidas décadas, Rose Clair Matela nos 
ajuda a compreender o espaço cineclubista como lugar de trocas antes, durante e depois dos Anos 
de Chumbo: 

Na atividade cineclubista a narrativa cinematográfica constitui-se numa 
alternativa para a transmissão de experiências inter e intrageracionais. Ela 
permitiu aos seus membros sentir e compreender a vida humana nas suas 
diferentes dimensões, através de uma relação intersubjetiva mediada pela 
imagem. Matela (2008, p. 98).  

Estamos alertas para as assertivas que por vezes exploram um lado particular da questão, 

embora seja também do nosso conhecimento que “o passado, concebido como a soma do que 

efetivamente ocorreu, está fora do alcance do historiador” e que a história dos fatos acontecidos é 

sempre factual e, em decorrência disso, é obrigatoriamente construída, contada em forma 

                                                 
21 Para dados sobre as invasões da DINAFILME consulte também MACEDO (passin) 
22 Pra mais detalhes sobre a invasão consulte também MATELA (2008, p.71) 



32 
 

narrativa por um sujeito, como ensina Ricoeur ( 2010, p. 162 e 169). 

Nos anos de 1980 uma mudança de postura vai se colocar de forma inexorável para o 

dirigente cineclubista brasileiro: a profissionalização da atividade.  

 

 

2.3. Anos 1980: início de nova crise 

O circuito exibidor comercial brasileiro, segundo dados levantados por Paulo Sergio 

Almeida e Pedro Butcher23 (2003. p. 54), sofreu retração no número de salas de cinema durante o 

período 1980 a 1990, estimada em 38% do número de salas de exibição cinematográfica, como 

pode ser verificado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Salas de Cinema 

Fonte: Autor24 

 

Considerando o período completo - 1970 a 1990 -, podemos observar o parque exibidor 

em ascensão aproximada de 50% na primeira metade e em declínio acentuado começando logo 

após o ano de 1979. 

Para Almeida e Butcher (2003, p. 58), é a partir de meados de 1980 que o parque exibidor 

sofre a maior transformação com o fechamento maciço das salas e a migração das salas de 

cinema para os recém construídos shoppings centers. Para os pesquisadores essa transformação 

                                                 
23 ALMEIDA, Paulo Sergio e BUTCHER, Pedro. Cinema Desenvolvimento e Mercado. Editora Aeroplano, 2003. 
24 O Quadro 3 foi criado a partir do levantamento realizado pelos autores Paulo Sérgio Almeida e Pedro Butcher em 
Cinema, Desenvolvimento e Mercado (2003). 
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decorre em parte de uma “profunda modificação dos hábitos de consumo por parte da população 

brasileira”. 

Para o cineclubismo a década de 1980 foi marcada pela chegada do vídeo cassete e pela 

consolidação do hábito televisivo. As décadas de 1980 e de 1990 são marcadas pela redução do 

número de entidades decorrente de diversas alterações no processo de condução da atividade 

cineclubista, como veremos a seguir. 

Em 1981 o Conselho Nacional do Cinema - CONCINE editou a Resolução nº64 25que 

definiu as características de um cineclube e regulamentou sua atividade. Gatti in Ramos relata 

que os princípios legais da resolução permanecem válidos até os dias de hoje regulando as 

normas para a criação e a proteção das entidades cineclubistas. 

Ainda em 1981 foi realizada a XV Jornada Nacional de Cineclubes em Campo Grande, no 

Mato Grosso do Sul, como informa MACEDO (2011, p.17). 

 

 

Fig 1 - Cartaz da XVI Jornada Nacional de Cineclubes. 

                           Fonte: http://pcrc.utopia.com.br 

Em 1982 acontece a XVI Jornada Nacional de Cineclubes em Piracicaba, em São Paulo e, 

no ano seguinte, a XVII Jornada Nacional de Cineclubes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 

Continuando com MACEDO (2011, p.18), o movimento nesta época estava em crise. Os 

                                                 
25 Resolução CONCINE nº 64, de 29 de março de 1981. (1990, p. 36) 
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cineclubes estavam divididos pela bitola de exibição. Os chamados “cineclubes populares” que 

operavam na bitola 16mm, tradicionalmente utilizada para as exibições cineclubistas, e os 

chamados “cineclubes burgueses” que operavam na bitola 35mm, formato utilizado pelas salas de 

cinema comerciais. 

Ainda para o autor, o ano de 1984 “é a linha divisória que marca o fim de um período”. 

Durante a realização da XVIII Jornada Nacional de Cineclubes de Curitiba fica patente a 

desaprovação aos cineclubes que operavam na bitola “profissional”. A presidência do Conselho 

Nacional de Cineclubes, composta por simpatizantes da bitola 16mm, foi eleita com a diferença 

de apenas um voto e foi marcada por uma gestão de combate aos cineclubes 35 mm, chamados de 

"burgueses”. Estava estabelecida uma divisão no seio do movimento cineclubista que iria 

começar a enfraquecer a representatividade das Jornadas. Desde então os cineclubes mais fortes 

procuraram independência e desenvolveram suas principais ações à margem dos ditames vindos 

do Conselho Nacional Cineclubista. 

Em 1985 foi realizada em Ouro Preto - Minas Gerais - a XIX Jornada Nacional de 

Cineclubes, na qual transparece o agravamento da crise. Gatti in Ramos (2004, p. 130) atribui à 

experiência frutífera do Cineclube Bixiga, fundado em 1981 em São Paulo, a inspiração dos 

cineclubistas que reproduziram este modelo de negócio nos cineclubes Estação Botafogo, no Rio 

de Janeiro, Oscarito, em São Paulo, e Savassi, em Belo Horizonte, em 1985. Completam a lista, 

segundo MACEDO (2011, p. 19), o Cauim, em Ribeirão Preto; o Barão, em Campinas; e o Porta 

Aberta, em Brasília. Segundo o autor a tendência prossegue nos anos seguintes com a fundação 

de cineclubes nas cidades de Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre. 

 

 

Fig. 2 Carteira de sócio do Cineclube Oscarito 
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Fonte: http://pcrc.utopia.com.br 

 

Na XX Jornada Nacional de Cineclubes, realizada em Brasília em 1986, o movimento, 

então enfraquecido e desarticulado em função da polarização dos grupos que o compunham, 

elege uma diretoria que foi destituída antes da XXI Jornada Nacional, realizada em Curitiba no 

ano seguinte.  

 

Fig. 3 Cartaz da XXII Jornada Nacional de Cineclubes. 

Fonte: http://pcrc.utopia.com.br 

 

Em 1988 o movimento cineclubista completou 60 anos de existência com a realização da 

XXII Jornada Nacional de Cineclubes em Campinas, São Paulo. Gatti in Ramos (2004, p. 130) 

relata que em 1988 com promulgação da nova constituição, chamada “Constituição Cidadã” por 

Ulisses Guimarães, emblema da redemocratização brasileira, surge a necessidade de adaptação 

nos procedimentos cineclubistas. Ficam desnecessários os chamados “cineclubes-biombo”, 

aqueles que atuavam atrelados a partidos e organizações políticas. Estava aberto campo para os 

cineclubes estritamente culturais. O pesquisador complementa a informação dizendo que, nesta 

época, alguns cineclubes optaram pela profissionalização da atividade utilizando o aparato de 

exibição profissional, com a bitola 35mm.  
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No ano seguinte, portanto em 1989, foi realizada a XXIII Jornada Nacional de Cineclubes 

em Vitória, no Espírito Santo.  

Em São Paulo surgiu o Elétrico Cineclube que operou com duas grandes salas e 

significativo número de espectadores de 1990 até 1994, como conta Felipe Macedo em entrevista 

a autora do presente trabalho (2011). Aliás, cabe lembrar que Felipe Macedo foi membro 

fundador do Elétrico Cineclube:  

“Elétrico Cineclube, que já era uma coisa gigantesca, gigantesca entre aspas. 
Tinha duas salas de cinema, tinha uma sala, a primeira sala que trabalhava com 
vídeo, se não era em Brasil era em São Paulo e tinha uns espaços grandes, a 
gente fazia uns espetáculos de teatro, fizemos uma feira de trocas que depois 
virou a Mundo Mix, enfim. Como lá era muito grande, o cineclube fazia 15 mil 
expectadores por mês de média, teve mês que fez 20, 21 mil expectadores num 
mês só, que era uma coisa muito linda. Esse cineclube morreu em 1994(...).” 
MACEDO (2001) 

Durante a década de 1990, a atividade cineclubista teve que se adaptar a um modelo 

comercial de funcionamento para manter a sustentabilidade econômica. As salas que 

conseguiram se adequar à nova realidade do mercado, como o Estação Botafogo, por exemplo, 

mantiveram sucesso crescente. Segundo MACEDO (2011, p.20), mesmo com o apoio do Banco 

Nacional, as salas menores como a Savassi, em Belo Horizonte, e a Vitória, em Campinas, entre 

outras, não conseguiram manter sua sustentabilidade comercial. O Cineclube Metropólis, 

fundado em 1992 na Universidade Federal do Espírito Santo, nasce como o último suspiro 

cineclubista dos anos 1990.   

 

 

2.4. Jornadas Nacionais Cineclubistas 

A sistematização das Jornadas Nacionais de Cineclubismo Quadro 4 que alinha eventos com 

datas e localizações busca permitir uma visão sem quebra de continuidade dos 28 encontros 

realizados desde 1959 até os dias atuais. Após a tabela algumas reuniões serão comentadas ao 

logo do texto. 
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Quadro 4 – Jornadas realizadas por ano e localização geográfica 

Ano Cidade UF Jornada 

1959 São Paulo SP I Jornada Nacional de Cineclubes 

1960 Belo Horizonte MG II Jornada Nacional de Cineclubes 

1962 Porto Alegre RS III Jornada Nacional de Cineclubes 

1963 ND* ND IV Jornada Nacional de Cineclubes 

1965 Salvador BA V Jornada Nacional de Cineclubes 

1967 Fortaleza CE VI Jornada Nacional de Cineclubes 

1968 Brasília DF VII Jornada Nacional de Cineclubes 

1974 Curitiba PR VIII Jornada Nacional de Cineclubes 

1975 Campinas SP IX Jornada Nacional de Cineclubes 

1976 Juiz de Fora MG X Jornada Nacional de Cineclubes 

1977 Campina Grande PA XI Jornada Nacional de Cineclubes 

1978 Caxias do Sul RS XII Jornada Nacional de Cineclubes 

1979 Santa Tereza ES XIII Jornada Nacional de Cineclubes 

1980 Brasília DF XIV Jornada Nacional de Cineclubes  

1981 Campo Grande MS XV Jornada Nacional de Cineclubes 

1982 Piracicaba SP XVI Jornada Nacional de Cineclubes 

1983 Petrópolis RJ XVII Jornada Nacional de Cineclubes 

1984 Curitiba PR XVIII Jornada Nacional de Cineclubes 

1985 Ouro Preto MG XIX Jornada Nacional de Cineclubes 

1986 Brasília DF XX Jornada Nacional de Cineclubes 

1987 Curitiba PR XXI Jornada Nacional de Cineclubes 
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1988 Campinas SP XXII Jornada Nacional de Cineclubes 

1989 Vitória ES XXIII Jornada Nacional de Cineclubes 

2003 Brasília DF XXIV Jornada Nacional de Cineclubes 

2004 São Paulo SP XXV Jornada Nacional de Cineclubes 

2006 Santa Maria RS XXVI Jornada Nacional de Cineclubes 

2008 Belo Horizonte MG XXVII Jornada Nacional de Cineclubes 

2010 Recife PE XXVIII Jornada Nacional de Cineclubes 

Fonte: Autor26 

* Embora Felipe Macedo informe o ano de realização da IV Jornada Nacional de Cineclubes, não foram encontrados 

dados relativos à localização geográfica do evento. 

 

No quadro acima estão relacionadas as 28 Jornadas Nacionais de Cineclubes realizadas nos 

últimos 51 anos, no período compreendido entre 1959 e 2010. Não estão elencados os encontros 

chamados “Pré-Jornadas’ que antecedem as Jornadas Nacionais de Cineclubes e possuem como 

objetivo planejar a viabilização dos encontros nacionais.  

É possível deste modo constatar que as jornadas foram realizadas em 12 diferentes unidades 

da Federação. Observamos também que, com maior incidência, os encontros foram localizados 

em São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul, nos quais foram realizados cinco 

quatro, três e três jornadas, respectivamente.  

As duas primeiras jornadas foram realizadas em 1959 e 1960. O ano de 1961 ficou sem a 

realização do encontro cineclubista, que voltou a acontecer em 1962. Entre os anos de 1963 e 

1967 as jornadas foram realizadas bianualmente, e voltaram à anualidade em 1968. A partir deste 

ano, não houve mais jornadas até 1974, ou seja, aconteceu um hiato que durou cinco anos de 

interrupção. De 1974 a 1989 as jornadas foram realizadas ininterruptamente com periodicidade 

anual. No ano seguinte se iniciou um longo intervalo, de mais de 10 anos, sem realização dos 

                                                 
26 Tal como os demais quadros presentes nessa pesquisa, o Quadro 4 foi composto por dados encontrados em na 

bibliografia, complementados com informações localizadas nos sites de Cineclubes e do Conselho Nacional de 
Cineclubes.  



39 
 

encontros. Como proposta de rearticulação do movimento cineclubista aconteceu no Distrito 

Federal a XXIV Jornada Nacional de Cineclubes, em 2003, durante o Festival de Brasília do 

Cinema Brasileiro, ou seja, são 13 anos sem o encontro dos cineclubistas. A partir de 2004, as 

jornadas voltaram a ser bianuais e estão sendo realizadas sem interrupção. 

 

2.5. Digressões sobre historicismo 

Embora a bibliografia utilizada nos dois primeiros capítulos aponte um sem número de 

eventos ligados à atividade cineclubista no Brasil por mais de setenta anos, compreendemos que 

o levantamento de dados documentais, mesmo que somado às entrevistas concedidas a autora 

deste trabalho por Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet, está longe de representar a experiência 

completa vivida pelos cineclubistas desta época.  

Sobre reconstituição histórica, Ricoeur (2010, p. 178-179) conceitua que os arquivos 

oficiais, em decorrência da maneira como são constituídos, conformam uma “escolha implícita 

em favor de uma história concebida como coletânea de acontecimentos e como crônica do 

Estado”. Tal configuração pode levar o historiador ao equívoco de considerar os problemas como 

advindos dos fatos mensurados apenas no acervo documental, levando à crença de que o fato 

histórico é governado, é dirigido pelo documento. Como os critérios para essa escolha não estão 

explicitados, o fato histórico construído sobre os documentos oficiais pelo historiador tende a 

repetir uma narrativa que carrega subjetividades intrínsecas. Deve-se notar ainda, continua o 

filósofo (2001, p. 163-164), que o esforço do historiador para a criação de um sentido histórico 

passa inexoravelmente pela relação que lhe é possível estabelecer com o passado, passado este 

evocado através do cosmo próprio construído pelo historiador no presente. Particularmente por 

exercer atividade como dirigente cineclubista, devo considerar que a história cineclubista por 

mim pesquisada carrega consigo inquietações, problemáticas e conduções que, com certeza, 

levam a interpretações difusas, eivadas pela experiência e, até mesmo militância que me obriguei 

a vivenciar.  

A construção da História é fruto da relação que estabelece o historiador com o passado 

vivido pelos seus antecessores. Essa relação ocorre no presente e somente no presente porque 

apenas no agora é possível a compreensão dos fatos e feitos vividos no passado. Quando a 

compreensão é procurada de modo imediato, no instante em que o fato ou o feito ocorre, ela se 
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torna inacessível, pois os fatos e os feitos se apresentam no presente de modo indistinto, 

polimorfo e obscuro. Para Ricoeur (2011, p. 163), se a experiência passada nos fosse 

compreensível não seria matéria de conhecimento, “pois quando era presente esse passado era 

como nosso presente, confuso, multiforme e inteligível”. 
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CAPÍTULO III 

Adaptações e transformações perenizam o cineclubismo 

 

No terceiro capítulo quebramos a sistematização dos eventos inaugurais das entidades 

cineclubistas ou suas associações federativas que apareciam listadas cronologicamente em uma 

espécie de linha do tempo nos dois primeiros capítulos para, através declarações colhidas em 

duas entrevistas, chegar a uma determinada amostragem das ações desse setor que possam 

caracterizar ou marcar as últimas duas décadas que separam os anos de 1990 dos tempos de hoje.  

Optamos pela mudança de metodologia convictos de que o volume de episódios, ou 

ausência deles nos últimos vinte anos levaria à extensa e morosa listagem de ocorrências sem 

jamais abarcar a totalidades dos fatos. A ideia é, através das experiências vividas por Felipe 

Macedo e Rodrigo Bouillet, vislumbrar ou, melhor ainda, traçar um desenho subjetivo do ponto 

de vista de cineclubistas da aventura que foi projetar filmes como aficionados para público, 

também, apaixonado pelo cinema, sem fins comerciais ou quase próximo disso, no Brasil da 

virada do século. 

Elegemos Macedo, um experiente cineclubista de aproximados 60 anos de idade, que 

chegou ao seu melhor momento como dirigente cineclubista na metade da década de 1980 para, 

em um diálogo que montamos artificialmente, confrontar ideias e relatos com Bouillet, um jovem 

de pouco mais de 30 anos, que inicia suas atividades ainda no seio universitário, como aluno, e 

que logo em seguida aparece como dirigente de importante cineclube carioca de repercussão 

nacional, na primeira década dos anos 2000. 

Felipe Macedo é pós-graduando em Estudos Cinematográficos na Universidade de 

Montreal no Canadá, onde reside atualmente. Participou da direção do Conselho Nacional 

Cineclubista e da Federação Paulista de Cineclubes. Fundou e dirigiu por quase uma década a 

Distribuidora Nacional de Filmes – DINAFILME que, localizada em São Paulo, atuava fora do 

mercado tradicional apoiando a exibição cineclubista por todo o país. Foi, também, fundador dos 

cineclubes Bixiga e Oscarito na década de 1980 e do Elétrico Cineclube em 1990. Em 2005, na 
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Secretaria de Cultura de São Paulo liderou as atividades culturais do Memorial da América 

Latina, criou o Festival Latino Americano de Cinema e mais tarde desenvolveu o projeto 

PopCine de salas populares de cinema. Recentemente, em 2010, com Giovanni Alves organizou 

o livro Cineclube, Cinema & Educação. 

Rodrigo Bouillet é Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal 

Fluminense, onde se graduou em Comunicação Social. Fundou o cineclube Tela Brasilis no 

MAM, o Cine Gostoso na Praça Tiradentes, o Cineclube Phobus no SESC - Tijuca e o Cineclube 

Sem-Tela na Maré, todos no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Foi diretor da ASCINE – RJ – 

Associação dos Cineclubes do Rio de Janeiro – durante o biênio 2007-2009. Atualmente é 

coordenador de ação do programa Cine Mais Cultura, do Ministério da Cultura do Governo 

Federal.  

Pedimos desculpas aos entrevistados por resumir de maneira tão drástica suas trajetórias 

profissionais. Tal redução resulta, porém, do rigor e da obediência aos limites que o trabalho 

monográfico deve aos objetivos e ao recorte da pesquisa que, neste caso, procura encaixe no 

campo comunicacional.  

Para trabalhar as entrevistas, retirando apenas o que cria senso dentro do recorte que, 

também, delimitamos de modo subjetivo, ao sabor de determinação do autor, nos apoiamos em 

Fernando Rey e em sua metodologia de criação de “unidades de sentido”.  

Para Rey, as unidades de sentido são “aquelas categorias ou momentos de explicação que 

integram um conjunto diverso e até contraditório de indicadores em uma nova definição 

explicativa”. Os indicadores podem, a seu critério, gerar uma hipótese ou arquitetar a construção 

do conhecimento no processo de interpretação, justapondo informações originais. As unidades de 

sentido, desse modo, não são categorias definitivas, levando, portanto, à colocação de novos 

problemas, fornecendo concomitantemente indicadores para diversas leituras e interpretações. 

(REY, 1997, p. 199-200) 

As entrevistas, vistas por este ângulo, se distanciam de um modelo fechado de pergunta e 

resposta. Essa perspectiva permite a atuação do pesquisador/entrevistador como sujeito 

facilitador do discurso do entrevistado, não apenas comprometido com a coleta mecânica dos 
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dados, mas, principalmente, como o desencadear de um processo que favorece o emergir da 

informação. 

Optamos pela seleção das explanações trazidas pelos entrevistados e posterior aglutinação dessas 

respostas em três grandes eixos, ou blocos. Os conjuntos serão observados em concurso com 

comentários do autor. Os blocos formam, portanto, as unidades de sentido as quais nominamos de 

maneira livre e particular como: “Cardápio cineclubista: acervo e programação”; “O cineclube só 

existe para o público” e “Uma ideia na cabeça e um projetor na mão”. 

Porém, antes de entrarmos na leitura das unidades de sentido propriamente ditas, faremos 

uma breve síntese dos eventos organizacionais que envolveram entidades cineclubistas ocorridas 

nas últimas duas décadas. De forma assemelhada teceremos comentários relativos aos fatos 

julgados relevantes, como fizemos nos dois primeiros capítulos. 

 

3.1. A reorganização do cineclubismo na contemporaneidade 

Depois de apresentar relativo enfraquecimento na última década do século passado, em 

parte decorrente das reformas que atingiram os organismos governamentais da área da cultura, 

em especial o rebaixamento do Ministério da Cultura para simples Secretaria da Presidência da 

República logo no início de 1990, o movimento cineclubista somente reaparecerá, principalmente 

no Sudeste, em ritmo crescente no princípio dos anos 2000. Bouillet (2006, p.105) comenta em 

seu artigo que o boom do ressurgimento aconteceu em 2002, momento no qual foram constatadas 

10 atividades cineclubistas acontecendo simultaneamente na capital do Rio de Janeiro. Como 

ação reveladora do renascimento, relata que em 2003 o então Secretário Substituto do 

Audiovisual do Ministério da Cultura e ex-cineclubista Leopoldo Nunes convidou antigos e 

jovens cineclubistas para um fórum em Brasília visando especialmente à rearticulação do 

movimento.  

É interessante observar que a postura adotada pela Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura - SAV/MINC representou uma mudança de atitude em relação aos anos 

imediatamente anteriores, nos quais as portas estatais estavam praticamente fechadas para o 
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cinema, tanto na produção quanto no fomento às exibições de cunho prioritariamente culturais, 

como o são as projeções cineclubistas. 

Em texto mimeo intitulado Uma breve história do cineclubismo brasileiro que Felipe 

Macedo gentilmente nos enviou em setembro de 2011, o pesquisador aponta como principal 

resolução do fórum, que foi nominado XXIV Jornada Nacional de Cineclubes, ou Jornada de 

Reorganização do Movimento Cineclubista em Brasília, a formação de uma comissão para 

rearticulação do movimento cineclubista. A novidade que se colocou como diferencial no fórum 

foi a participação de uma nova geração de cineclubistas. Aconteceu uma espécie de apresentação 

entre as gerações de dirigentes que ainda não se conheciam. Como resultado dos esforços 

despendidos pela Comissão foi realizada uma pré-jornada27 na cidade de Rio Claro em São Paulo, 

na qual foi preparada a realização da XXV Jornada Nacional Cineclubista que veio a acontecer na 

capital paulista.  

Como assinalamos acima no final de 2004 acontece, então, a XXV Jornada de Cineclubes. 

No ano seguinte, em 2005, foi realizada mais uma pré-jornada, agora na cidade de Ribeirão Preto, 

com o apoio do governo paulista. Em julho de 2006, ocorre a XXVI Jornada em Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul, como pode ser conferido no Quadro 4 apresentado em capítulo anterior.  

Em 2007 a pré-jornada aconteceu na capital capixaba e reuniu mais de 60 cineclubes. Em 

outubro do mesmo ano, a Agência Nacional de Cinema - ANCINE promulgou a Instrução 

Normativa No63, instrumento regulamentador da atividade cineclubista e normatizador do seu 

funcionamento. O ato de governo funcionou como uma espécie de reconhecimento das atividades 

cineclubista e era uma antiga reivindicação do movimento que tinha sido referendada na Jornada 

do ano anterior, continua informando Macedo em seu texto. 

Atualmente, 360 entidades de mobilização audiovisual compõem o quadro de associados 

do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. Muitos dos fundadores dessas novas iniciativas 

são jovens cineastas formados durante o período considerado como retomada do cinema 

brasileiro, em sua maioria curta-metragistas que visavam, sobretudo, à “celebração da 

                                                 
27 As Pré-Jornadas são encontros intermediários criados nos anos 70 e realizados entre as Jornadas. O objetivo é 
reunir com antecedência delegados de federações e regiões para preparar a Jornada seguinte. 
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diversidade” na programação cineclubista, como, mais uma vez, nos informa Bouillet (2006, 

p.106)  

Como informação complementar destacamos a diversidade da programação, do público e 

de modelo como característica das entidades gremistas que formam o mapa do cineclubismo 

carioca na contemporaneidade. É possível encontrar hoje, no Rio de Janeiro, cineclubes que 

possuem múltiplos formatos e direcionam sua programação para os mais diversos temas. Na 

programação são exibidos desde clássicos do cinema brasileiro, cinematografias estrangeiras e 

até mesmo filmes de curta metragem e experimentais. Como curiosidade lembramos a sessão 

Catapulta, anualmente realizada no município fluminense Duque de Caxias pelo cineclube Mate 

com Angu para lançar curtas e médias-metragens produzidos pelos próprios integrantes. 

 

 

3.2. Macedo e Bouillet: o cineclubismo visto por dentro 

Chegamos ao momento da apresentação das entrevistas editadas ao redor de três grandes 

blocos redacionais que, como citado anteriormente, chamamos de unidades de sentido.  

As temáticas escolhidas para os blocos de unidade de sentido formam uma tríade 

recorrente no discurso dos entrevistados. Embora as tenhamos escolhido de modo subjetivo, o 

relato das experiências vividas pelos cineclubistas passou inexoravelmente por essas três grandes 

questões: acervo e programação; público; e modelo, como já assinalamos. 

Para a construção do diálogo entre os entrevistados em torno das unidades de sentido, 

tomamos a liberdade de interpretar e organizar as assertivas no sentido de favorecer o significado 

que desejamos para cada segmento.  

Buscamos, desta maneira, ordenar as declarações na tentativa de chegar o mais próximo 

do pensamento global do entrevistado sobre os assuntos circunscritos aos referidos blocos. Na 

primeira unidade de sentido trataremos do acervo e da programação dos grêmios cineclubistas. 
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3.2.1. Cardápio cineclubista: acervo e programação 

Uma das questões fundamentais da atividade cineclubista é a formação do acervo de 

filmes. As obras fílmicas que compõem esse acervo nem sempre são bens patrimoniais da 

agremiação. Porém, o acesso a esse conjunto de títulos é capital para a existência da atividade. A 

programação cria uma identidade para o cineclube, é através dela que o público cria empatia com 

a entidade.  

As primeiras tentativas de formação dos clubes de cinema encontraram obstáculos na 

manutenção e escolha da programação advindas do preço dos filmes, principalmente para aqueles 

que sonhavam manter acervo próprio. Não escapavam também das dificuldades quem alugava as 

películas para manter projeções regulares e adequadas a um perfil definido. O transporte foi ainda 

outro empecilho causador de penosas barreiras nesse item.  

Como constatamos ao longo da pesquisa as mudanças e evoluções tecnológicas influíram 

de modo determinante na atividade cineclubista. Quando foi possível abandonar a larga e cara 

bitola 35mm para usar os leves e portáteis projetores da bitola 16mm, a prática cineclubista 

passou por transformação que, em curto prazo, a impulsionou de modo positivo e marcante. Em 

entrevista a autora, Felipe Macedo nos conta que quando voltou ao Brasil, ainda bem jovem no 

início dos anos 1970, participou com colegas da manutenção e preservação do acervo da 

Cinemateca do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Apesar da Cinemateca do MAM, nesta 

época, sofrer com o abandono e a ausência completa de aporte para a manutenção e a preservação 

de seus filmes, seu acervo em 16mm foi responsável por alimentar a programação dos cineclubes 

clandestinos existentes durante o governo da ditadura. O entrevistado narra as condições em que 

se encontrava o acervo do MAM : 

“A Cinemateca era um depósito de latas antigas no Parque Ibirapuera, em São 
Paulo. Estava em condições muito precárias, a umidade paulista atacava os 
filmes colocando-os em risco. Plantamos árvores de eucalipto em volta dos 
depósitos pra tentar controlar a umidade. A política cultural da ditadura era a 
perseguição. Não tinha recurso, não tinha ajuda, não tinha fomento de forma 
nenhuma.” 

Foi sob a coordenação de Lucila Ribeiro Bernardet que Felipe Macedo fez parte desse 

grupo comprometido com a preservação do acervo do MAM e a distribuição de filmes para 

alguns cineclubes existentes. 
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Quatro anos depois, ainda nessa linha de atuação, Felipe narra a constituição, em 1976, de 

uma distribuidora “organicamente ligada ao movimento cineclubista”, a DINAFILME. A 

empresa foi criada no âmbito do Conselho Nacional de Cineclubes - CNC, com o objetivo 

primeiro de formar as bases para um circuito alternativo de exibição constituído por cineclubes e 

entidades semelhantes.  

Em 1977 a Empresa Brasileira de Filmes S.A.- Embrafilme cria em sua estrutura um setor 

especializado na distribuição de filmes na bitola 16mm. Esse setor foi fundamental para 

circulação, formação e manutenção da programação dos cineclubes, os quais, naquela época, em 

sua grande maioria já operavam nessa bitola.  

A DINAFILME e o “Setor 16mm” da Embrafilme trabalharam lado a lado na montagem e 

sustentação das programações cineclubistas. Embora não informe na entrevista que nos concedeu 

o ano de fechamento da empresa, Macedo nos contou que a vida da DINAFILME não foi apenas 

um mar de rosas. Nos Anos de Chumbo a distribuidora teve filmes apreendidos e por duas vezes 

sofreu invasões da Polícia Federal, até o momento de encerrar suas atividades. 

De forma paradoxal nas décadas seguintes vamos conhecer o declínio da bitola 16mm e a 

supremacia dos cineclubes que, aproximados em modelo da rede comercial de exibição, adotaram 

a bitola 35mm. São muitas as notícias dos embates entre o grupo que advogava a manutenção da 

bitola 16mm e aqueles que migraram para instâncias mais comerciais. Nos anos 1990 se 

configurou uma situação na qual os cineclubes que adotaram o 35mm como bitola melhor 

sobreviveram.  

No início dos anos 2000 a programação e o acervo dos cineclubes ainda dependiam de 

obras cinematográficas em película, pois somente mais tarde haveria uma nova ruptura nos 

processos de projeção com o advento do sistema digital.   

Rodrigo Bouillet nos contou em entrevista que no período que considera como boom da 

atividade no Rio de Janeiro, anos de 2002 e 2003, os cineclubes fundados na época estavam 

ancorados na projeção na bitola 35mm. Para o cineclubista as salas utilizadas para a realização 

das sessões estavam equipadas exclusivamente com projetores deste formado. O Cachaça Cinema 

Clube estava instalado no cinema Odeon e o Cineclube Tela Brasilis usava a sala de projeção da 

Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM.  

Bouillet relembrou seu passado desde a época em que era estudante da Universidade 

Federal Fluminense. As salas de aula não tinham equipamento tradicional para projeção de filmes 
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em película e também padeciam da falta de equipamento e acervo em mídia digital. Nesta época 

não existiam filmes brasileiros em quantidade suficiente, disponíveis no formato DVD, e os 

filmes estrangeiros aos quais se conseguia acesso com relativa dificuldade não eram ainda 

legendados. Mesmo assim ele juntou-se a colegas para criar o cineclube Sala Escura, do qual 

falaremos novamente adiante. 

Com a crescente popularização dos projetores digitais e o aumento dos títulos disponíveis 

em DVD o impasse foi se dissolvendo de tal forma que o Cineclube Phobus, fundado no SESC 

Tijuca no ano de 2006, e que era dedicado ao cinema trash, exibia basicamente filmes baixados 

pela Internet. Rodrigo Bouillet lembrou que o Phobus durou três anos e que a Internet foi um 

elemento crucial para a manutenção da programação. Os filmes programados eram, de maneira 

geral, obras de rara distribuição e dificilmente estavam disponíveis no Brasil.  

Com relação aos filmes falados em língua estrangeira alguns cineclubes recorreram a um 

artifício não regular conhecido como “legendagem solidária”. Essa solução permitia baixar filmes 

ainda não lançados no território nacional e, portanto, não licenciados, já legendados e 

disponibilizados na Internet por uma rede de aficionados.  

Bouillet disse que no caso do Phobus a atividade foi forçada ao encerramento em função 

de uma problemática recorrente no cineclubismo, ou seja, a exigência de autorização para 

execução pública de obras audiovisuais. Três anos após a fundação do cineclube o SESC 

começou a solicitar a autorização para exibição dos filmes. Cabe sublinhar que a solicitação de 

direitos para exibição de obras ainda não licenciadas no território nacional torna-se muito difícil 

para o cineclubista. A normatização imposta se colocou como uma impossibilidade para exibição 

de filmes estrangeiros antigos e raros. 

Ainda segundo Bouillet a programação do Cine Gostoso, bem como a do Cineclube 

Phobus, entidades por ele criadas e dirigidas, tinha como objetivo “questionar paradigmas”, 

romper preconceitos sobre determinados gêneros cinematográficos. Rodrigo gosta de dizer e 

repetir: “cineclube passa qualquer tranqueira” e sempre consegue reunir um público assíduo.  

O Cine Gostoso, fundado em 2008, existiu apenas por duas sessões. Rodrigo Bouillet 

exibiu filmes pornô de sexo explicito, da Boca do Lixo, realizados na década de 1980. Como 

lembrança especial, Rodrigo lembrou como “muito bonita” a realização de uma sessão na qual 

projetou A Mulher Vespa, de Roger Corman e Jack Hill, em 16mm. 
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Já a programação do Tela Brasilis, citado acima, era composta essencialmente por filmes 

brasileiros da Cinemateca do MAM, do Centro Técnico de Audiovisual – CTAV-MinC, do 

Arquivo Nacional e “talvez algo de acervo pessoal”. O critério norteador da programação do Tela 

Brasilis era, exclusivamente, o filme ter nacionalidade brasileira. Isto alargava o leque de 

possibilidades de exibição de gêneros cinematográficos que podia se estender de clássicos da 

Vera Cruz ao cinema marginal de Bressane e Sganzerla, passando por documentários de 

Humberto Mauro, chanchadas da Atlântica e mesmo filmes mais leves estrelados pelos trapalhões 

Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. 

Quando exibiram “Lua de Cristal”, de Tizuka Yamasaki, Bouillet disse que foi uma 

situação emblemática. Apesar de a sessão ter sido acompanhada por debate sobre a temática 

Xuxa como fenômeno midiático conduzido por pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro – PUC RIO, a sessão foi motivo de crítica pela própria classe cineclubista. Na 

lista de Internet do Conselho Nacional Cineclubista – CNC Diálogo - surgiram comentários 

acerca da postura ideológica do grupo que seria então “vendido pra Globo”.  

 No próximo segmento trataremos do público como um dos pilares de sustentação da 

atividade cineclubista. A analise será feita, novamente, através do olhar subjetivo dos 

entrevistados Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet. 

 

3.2.2 O cineclube só existe para o público 

 Sendo uma atividade desenvolvida fora do chamado mercado de exibição, a atividade 

cineclubista é vista, quase sempre, mais próxima de valores culturais e do interesse do público 

frequentador. É possível dizer que o cineclube existe para atender uma parcela de público que 

não encontra filmes adequados ao seu perfil de consumir no grande circuito comercial. Nesse 

sentido, o cineclube depende mais da frequência e da assiduidade do público do que do capital 

que o este poderia lhe gerar. Assim o dirigente cineclubista trabalha a programação de acordo 

com o interesse do público por determinado gênero ou tipo de filme, diferente do programador do 
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circuito comercial que é obrigado a visar ao lucro e, portanto, busca o aumento numérico da 

plateia independentemente do filme que escolhe para as sessões28.  

A sobrevivência de um cineclube depende então da aceitação que a programação encontra 

em seu público. Como exemplo de sucesso de público, Macedo, em entrevista à autora, relembra 

a história do Cineclube Bixiga, fundado em 1982 por ele e um grupo de jovens cineclubistas na 

capital de São Paulo, que se solidificou a partir da aceitação pela plateia de uma programação rica 

em valores culturais. O sucesso do Bixiga influenciou a evolução do cineclubismo, foi inspirador 

dos fortes circuitos culturais. 

Outro exemplo que conquistou, cativou e solidificou um significativo público 

frequentador foi o Elétrico Cineclube, do qual Macedo foi sócio e fundador. O Elétrico era 

sediado em espaço alugado na cidade de São Paulo e possuía duas salas de cinema. Uma delas 

trabalhava também com vídeo e, segundo o entrevistado, era a “primeira sala que trabalhava com 

vídeo, se não era do Brasil, era de São Paulo”. O Elétrico possuía também grandes galpões, onde 

eram realizados espetáculos de teatro, feiras de trocas e outros eventos. Todo este espaço 

possibilitava a circulação de um grande número de frequentadores. Segundo o entrevistado, a sala 

de cinema também era muito grande e chegava a alcançar 15 mil expectadores por mês. Como 

vimos anteriormente, no auge de sua atividade o Elétrico chegou a receber de 20 a 21 mil 

expectadores em um mês, o que “era uma coisa muito linda”, completa Felipe Macedo. 

Ainda na entrevista, Macedo afirma que “o Cauim29, de Ribeirão Preto, era o maior 

cineclube do mundo”. O cineclube possui uma sala de cinema com 800 lugares. O Cauim tem um 

sistema de patrocínio que possibilita levar trabalhadores urbanos e alunos de escolas de ônibus, 

para as sessões cinematográficas, de tal modo que lotando sua gigantesca sala. “Eles fazem 50 

mil, 60 mil espectadores por mês”. Criado em 1986, como já mencionamos, o cineclube Cauim 

existe até hoje, conclui Macedo. 
                                                 

28 Vale lembrar que nos circuitos comerciais não existe independência na programação. O sistema internacional de 
distribuição define a programação da rede exibidora em consonância com os interesses dos grandes centros 
produtores. Assim as programações são definidas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, país que detém 
hegemonia da produção e distribuição de filmes no mundo. É claro que existem exceções como a Índia, a China e a 
Nigéria, porém, o mercado cinematográfico americano é tão forte que pode ser considerado como detentor mundial 
de exclusividade no campo do cinema. 

 

29 Para maiores informações sobre o Cineclube Cauim consulte o blog: www.cineclubecauim.org/ 



51 
 

A experiência de nosso entrevistado Rodrigo Bouillet começa ainda nos seus tempos de 

universidade como aluno da UFF. Reunido com pequeno grupo de colegas ele começou a fazer 

projeções de filmes em DVD restritas à faculdade. Por volta de 2002 o sistema digital, tanto para 

projeção como para suporte de filmes, ainda era muito restrito. O conjunto de títulos que atendia 

a essas projeções estava calcado em poucas peças que o professor Antonio Amâncio tinha e nas 

quais predominavam os filmes brasileiros. Sua lembrança permite citar Humberto Mauro e Mario 

Peixoto como diretores que constavam do mini acervo. Essa prática de projeção de filmes, 

acompanhada de breves apreciações entre os colegas e os poucos frequentadores, embora restrita, 

foi transformada mais tarde em projeto de extensão universitária e batizada com o nome de 

Cineclube Sala Escura. 

O grupo que encabeçava a atividade cineclubista no Laboratório de Informação 

Audiovisual – LIA do Instituo de Arte e Comunicação Social da UFF achava que a militância no 

seio de tão restrito e uniforme público era limitante, era pequena demais. Dialogar apenas com 

seus pares já não atendia os anseios dos futuros cineclubistas.  

O sonho de galgar espaços extramuros e encontrar diversidade no público vai tomando 

corpo e procurando materialidade que vai ser encontrada na criação do Tela Brasillis. O cineclube 

de programação nacional foi instalado na cinemateca do MAM e passou a contar com acervo 

mais rico e sala com capacidade para um maior número de pessoas. A qualidade e a diversidade 

do público foram largamente ampliadas. 

Na entrevista Bouillet coloca, com clareza, sua visão sobre o público cineclubista, 

entendendo a expansão e a diversidade como capazes de promover sua sustentabilidade. Para ele 

a experiência cineclubista se torna enriquecedora à medida que o enfrentamento com outros 

olhares se torna possível.  

O Cineclube Tela Brasilis foi fundado em agosto de 2003 por Rodrigo Bouillet, Eduardo 

Ades, Estevão Garcia, Tatiana Monassa e mais alguns colegas da UFF. Era um esforço para 

assistir filmes brasileiros e mais que isso, vê-los de forma coletiva. Fugir de uma experiência 

“ensimesmada” e procurar na rua a diversidade. Para o entrevistado a rua “tem o skatista, o 

aposentado, o trabalhador, o funcionário publico, eu queria um pouco esse enfrentamento.” 

O público do cineclube Phobus “vinha desde Madureira até Copacabana”. Bouillet 

considera esta uma situação ímpar, uma vitória conseguir no Rio de Janeiro unir pessoas da Zona 

norte e Zona Sul para assistir, juntas, a um filme de temática trash. Fenômeno que também foi 
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conseguido em relação à temática no Cine Gostoso. As projeções de filmes pornô conseguiram 

reunir mais de 20 pessoas, às quatro horas da tarde de domingo, portanto, concorrendo com o 

futebol do Maracanã, em um país de fanáticos pela bola e de tementes aos castigos prometidos 

pela religião católica. 

No próximo segmento traremos comentários de Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet sobre 

os modelos de cineclube. Estamos chamando de modelos os formatos que as agremiações 

assumem quanto a modos de projeção, tamanhos, localização, periodicidade, programação, entre 

outras características que os tornam diferenciados, únicos ou identificados. Tentaremos também 

classificar os tradicionais separando-os daqueles que, frutos das novas tecnologias, ganharam 

formas no contemporâneo e sobre os quais pode até mesmo pairar dúvidas se ainda são 

cineclubes.  

 

 

3.2.3. Uma ideia na cabeça e um projetor na mão 

 

 Quando Felipe Macedo começou aproximar-se das atividades cineclubistas o Brasil estava 

sob o tacão de deplorável ditadura, como comenta na entrevista que nos concedeu. Ele localiza o 

momento como de forte declínio numérico daquelas agremiações. O cineclube Glauber Rocha 

representa para ele uma síntese, um caso emblemático da atuação cineclubista no contexto social, 

político e econômico do Brasil da década de 1970. O grupo da Cinemateca do MAM – SP, do 

qual fazia parte, foi procurado por dirigentes do Glauber Rocha para o estabelecimento de apoio 

mútuo e para exercerem ações conjuntas. O cineclube localizado na cidade do Rio de Janeiro era 

uma célula do Partido Comunista, estava na clandestinidade e sobrevivia com o apoio da Igreja 

Católica.  

 Estamos classificando o Glauber Rocha como um modelo tradicional de cineclube porque 

atendia a premissa básica de projetar filmes, aliando a exibição com debates e distribuição de 

material informativo sobre cinema. 

 Algumas experiências mais marcantes de Macedo no cineclubismo acontecem no Bixiga. 

Diogo dos Santos conta em seu blog que o cineclube Bixiga nasceu de uma decisão tomada em 

uma reunião de aficionados na casa de Felipe Macedo, em 1981. A ideia era fazer um “Cineclube 

do tamanho de São Paulo” e o bairro eleito para instalação da sala foi o Bixiga. O cineclube 
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estava preparado para fazer lançamento de filmes nacionais classificados como “culturais”. O 

Bixiga foi considerado como modelo de sucesso, pioneiro e influenciador de muitas outras 

agremiações. 

 Macedo participou também das atividades do longevo Cineclube Oscarito, criado em 

1985 também na cidade de São Paulo, considerado uma experiência de grande sucesso. 

 A terceira experiência relatada por Macedo em entrevista foi a fundação do Elétrico 

Cineclube, mais um herdeiro paulista do modelo do Cineclube Bixiga, que guardava princípios 

amadorísticos que caracterizam a atividade cineclubista. Este modelo entendia o funcionamento 

do cineclube semelhante ao de salas de exibição comercial e se tornou capaz do enfrentamento, 

não concorrência, com o sistema exibidor. Estava, é claro, equipado com projetores 35mm. O que 

os diferenciava do circuito tradicional de exibição era sua programação especializada que dava 

prioridade à exibição de filmes de “arte ou culturais”. Era uma primeira sinalização do rumo que, 

mais tarde, seria tomado pelo cineclube carioca Estação Botafogo. 

 

Fig.4  Elétrico Cineclube 
Fonte: http://felipemacedocineclubes.blogspot.cm 

 

 O Elétrico Cineclube começou a funcionar em janeiro de 1990, com uma sala de 316 

lugares e em maio do mesmo ano foram abertas mais duas salas, a primeira com 84 lugares e a 

segunda com 32. Estava equipado também para projeções em vídeo. Em outubro abriu uma 

“lojinha” com livraria e locadora de vídeo. Desde o início a edificação possuía um bar no pátio e 

um estacionamento, eram aproximadamente 2.500 m² de área útil. Era um “cinema de rua”, como 
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vulgarmente se diz dos estabelecimentos que não estão dentro de edificações do tipo escola, 

fábrica, salão paroquial de igrejas ou mesmo de shopping center.  

 Outra experiência relatada por Macedo foi o projeto PopCine. A ideia era criar salas 

populares que exibissem filmes nacionais com ingresso barato. Para o entrevistado, a atividade 

era um híbrido de sala comercial especializada com gestão assemelhado ao cineclubismo. O 

projeto foi implantado em 2006 e depois da inauguração da segunda sala foi dissolvido e feneceu 

por motivos políticos advindos de mudança na gestão do governo de São Paulo. Era uma 

proposta voltada principalmente para alavancar o cinema brasileiro e servia para estabelecer um 

circuito de exibição capaz de resistir de forma sustentável através da cobrança de ingresso barato. 

Macedo nos conta que a primeira sala “foi aberta no final de 2006, fechou no final de 2007”. 

O entusiasmo com o qual falou Rodrigo Bouillet sobre o Tela Brasilis na entrevista que 

nos concedeu permite destacar a vivência com o grupo diretor do Cineclube como sua 

experiência mais relevante. De fato o modelo encontrado para o exercício cineclubista na 

Cinemateca do MAM atendeu aos principais anseios do entrevistado, em especial o alargamento 

do público frequentador como já mencionamos.  

O Tela Brasilis não abria mão da apresentação de debatedor junto à projeção dos filmes. 

O grupo demandava grande esforço para produzir o que se chama de “para-texto”, ou seja, os 

escritos que criticam os filmes, falam dos sistemas de produção, da performance dos atores, do 

desempenho do diretor, do fotógrafo, do editor e de outras categorias constitutivas da obra 

cinematográfica.  

A programação também era ponto de ouro para os dirigentes cineclubistas. Sempre filmes 

brasileiros, passando por todos os gêneros e períodos. O programa era montado sempre com um 

longa e um filme de curta metragem que o precedia; comentários verbais e impressos sobre as 

duas peças projetadas; e muitas vezes a presença do diretor. A “plateia tinha certeza de que ia ser 

uma sessão legal não importava qual filme fosse, sempre tinha o texto e tinha o debate, o Tela era 

isso, era um cineclube de debate”. Entrada gratuita e o espírito amador permeando a atividade. 

Era, portanto, um modelo clássico de cineclube, como estamos entendendo nesse texto. 

 As duas outras experiências que traz o cineclubista são apresentadas como um modo de 

enfrentamento ao modelo tradicional de programação das sessões pela eleição de temáticas 

incomuns. O Cineclube Phobus, com uma programação especifica de filmes trash, e o Cine 

Gostoso, com filmes pornô.  
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No Phobus, que estava instalado no SESC Tijuca desde 2006, como já mencionamos, as 

sessões mostravam “Filmes B” que eram, de maneira geral, baixados na Internet. O Cine 

Gostoso, fundado no Hotel Paris, na Praça Tiradentes, Rio de Janeiro, existiu por apenas duas 

sessões em função do modelo “cineclube de um homem só”, no qual nosso entrevistado se tornou 

responsável por todas as etapas da atividade. Desde a captação de filmes até a mobilização do 

público. O Gostoso também contou com debate após as sessões e teve o mesmo caráter de 

gratuidade na entrada.  

Tanto no Phobus quanto no Gostoso as sessões sempre eram realizadas com debates após 

a exibição, seguindo a linha tradicional do Tela Brasilis. 

 A realização de debate após as sessões, a gratuidade de acesso e a segmentação de 

natureza ou gênero de programação caracterizam os cineclubes que estamos classificando como 

tradicionais, reafirmamos. Assim, entendemos que o Phobus e o Cine Gostoso estão nesta 

categoria.  

Quando o critério debate e informação paralela ao filme entram em discussão como 

elementos definidores na conceituação de cineclube as opiniões se tornam plurais e mesmo 

divergentes. Bouillet entende que, em muitos casos, o debate se torna “ensimesmado”, gira e se 

mantêm entre poucos que detêm informação, “o debate acaba indo pra outros cantos e tem outras 

premissas”. Segundo Bouillet “a necessidade do debate vem do público” e não deve delimitar o 

conceito de cineclube. O importante neste momento é capacidade que o cineclubismo tem de 

mobilizar dos grupos em torno da produção e da circulação de bens culturais.  

O espírito cineclubista, a mobilização de grupos em suas comunidades em torno da 

veiculação de obras cinematográficas brasileiras, na forma mais ampla no território nacional e 

para o maior número de pessoas são preocupações básicas que nortearam o atual programa Cine 

Mais Cultura do MinC30.  

Somente para lembrar que o modelo de cineclube pode ser diverso e ganhar a cada dia 

novas formas, destacamos que mesmo sem a materialidade da sala de projeção a atividade 

                                                 
30 O Programa Cine Mais Cultura é realizado através do Ministério da Cultura – MinC, do governo federal. O 
programa tem o objetivo de, por meio de editais e parcerias diretas, disponibilizar equipamento audiovisual de 
projeção digital, obras brasileiras do catálogo da Programadora Brasil e oficina de capacitação cineclubista para 
favorecer o encontro e a integração do público audiovisual brasileiro com os conteúdos produzidos em seu país. Hoje 
são mais de 1.043 cineclubes em pleno funcionamento pelo Cine Mais Cultura. Informações em: 
http://www.cinemaiscultura.org.br/ 
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cineclubista pode persistir, como nos foi relatado por Bouillet na criação do cineclube Sem Tela 

na Escola Popular de Comunicação Crítica da Maré – ESPOCC, em 2006.  

Diante dos múltiplos formatos e modelos nos quais o cineclube se apresenta no 

contemporâneo cabe perguntar até que ponto essas transfigurações da atividade permitem às 

agremiações a manutenção do status de cineclube? Seriam os pontos de projeção criados pelo 

programa Cine Mais Cultura entidades cineclubistas? E, mais ainda, frente às novas mídias 

disponíveis, ao salto tecnológico que atingiu a exibição e a distribuição de filmes pelo 

compartilhamento na Internet, entre outras novidades digitais, vale questionar se a atividade de 

assistência de filmes na Internet, organizada pelos mais diversos sites do tipo Porta Curta, Vimeo 

e mesmo pelo conhecido You Tube, equivale a participar de atividade cineclubista?  
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Conclusão 

 

 Um espaço temporal secular separa as primeiras iniciativas cineclubistas das 

diversificadas ações de consumo coletivo das obras audiovisuais no contemporâneo. A leitura e a 

interpretação das ações movidas por cineclubes e seus dirigentes por tão extenso caminho foi 

sempre uma preocupação presente na elaboração dessa monografia. 

 O risco da permanência na superfície dos assuntos nos assaltou como um fantasma, sem 

trégua, durante toda a pesquisa. Porém, a vontade de conhecer a trajetória do cineclubismo no 

Brasil nos empurrou o tempo todo dissipando temores e angariando alegria a cada descoberta 

revelada pela história.  

 A primeira ancora teórica que nos socorreu foi Paul Ricoeur, filósofo no qual 

encontramos uma visão da história que dispensa o sequencial dos fatos e feitos datados em 

linearidade e exige uma leitura criativa, inteligente e interpretada subjetivamente dos 

acontecimentos passados.  

 Com o apoio da metodologia desenvolvida por Fernando Rey para trabalhar informações 

advindas do corpus empírico, em especial das entrevistas, procuramos sistematizar as falas em 

“unidades de sentido” e a partir desses blocos informativos trabalhar a historicidade do 

cineclubismo brasileiro. 

A pesquisa aqui apresentada, sob a forma de projeto monográfico, foi elaborada 

principalmente a partir dos dois entrevistados, os cineclubistas Felipe Macedo e Rodrigo Bouillet. 

Os entrevistados discorreram sobre uma sucessão de eventos e circunstâncias que marcaram a 

trajetória cineclubista no Brasil. Como mencionamos anteriormente, nosso texto não teve a 

intenção de abranger a totalidade desses eventos. Sabíamos dessa impossibilidade.  

Mesmo assim, os dois primeiros capítulos retratam extensa sequência de eventos 

inaugurais e de fatos que interferiram de modo definitivo na trajetória cineclubista. Eles cobrem 

75 anos de história. Deste os primórdios até o contemporâneo não encontramos sinais de 

falecimento da atividade. É fato que existiram hiatos, momentos de dificuldades e quedas, porém 

o tempo mostra de modo recorrente algo de “fênix” no cineclubista brasileiro e uma força que 

não aceita fracasso, mesmo na adversidade. Felipe Macedo parece profetizar: “como sempre, 

sempre há cineclube”.  
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 Para abordar o cineclubismo e suas principais questões através do olhar de nossos 

entrevistados, o terceiro capítulo foi construído a partir da montagem dialógica das entrevistas. 

As assertivas foram disciplinadas em três grandes blocos, ou “unidades de sentido”, como 

conceitua Fernando Rey.  

Rodrigo Bouillet nos recebeu no dia 29 de outubro de 2011, em sua residência no bairro 

de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, para a realização da entrevista. Em 1 hora e 57 minutos de 

conversa, Rodrigo narrou sua trajetória como cineclubista e ativista trazendo sempre uma leitura 

subjetiva dos fatos que ocorreram, desde sua imersão no movimento até a abordagem de questões 

contemporâneas. Seu depoimento não nega preferências particulares e não foge de exprimir 

opiniões próprias em relação aos assuntos abordados. 

Felipe Macedo anuiu ao convite para a entrevista no dia 9 de novembro de 2011. Toda a 

conversa foi realizada pela Internet, utilizando o software Skype31, através do qual foi possível 

fazer a comunicação por voz e capturar a entrevista em memória digital, copiando sinais emitidos 

do Canadá, país no qual estava o entrevistado. A fala de Macedo durou de 49 minutos e revelou 

questões fundamentais da história cineclubista, tais como os esforços empregados na articulação 

do movimento durante quatro décadas e os diferentes caminhos trilhados para a sustentabilidade. 

Constatamos também que o movimento cineclubista se deparou em diferentes momentos 

de sua trajetória secular com novos arranjos políticos, sociais e econômicos, além de revoluções 

tecnológicas que provocaram fortes guinadas de direção, momentos de letargia e saltos 

qualitativos. As fraturas provocadas por tais impactos redefiniram modelos e corrigiram posturas 

e rumos tomados pela prática cineclubista.  

O que define um cineclube nos tempos atuais? O que motiva pessoas de diferentes lugares 

e experiências diversas a desenvolver uma atividade de exibição que ainda não oferece 

sustentabilidade econômica? Que políticas públicas devem ser estabelecidas para apoiar este 

segmento? Esses questionamentos que motivaram a pesquisa que fizemos e que seguiremos 

fazendo, nos ajudam a pensar o complexo cineclubista em sua eterna metamorfose. 

                                                 
31 Software disponibilizado na Internet através do qual é possível realizar chamadas de voz para assinantes em 
qualquer parte do mundo gratuitamente. 
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ANEXO 1 – Carta de convocação para a XII Jornada Nacional de Cinecubes 
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ANEXO 2 - Resolução nº64 Conselho Nacional do Cinema - CONCINE 
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ANEXO 3 – Instrução Normativa nº 63 da Agência Nacional do Cinema - ANCINE 

 

:: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007  

Define cineclubes, estabelece normas para o seu registro facultativo e dá outras providências. 

 

A Diretoria Colegiada da ANCINE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 6º do 

Anexo I do Decreto nº. 4.121, de 07 de fevereiro de 2002 e, tendo em vista o disposto no inciso 

VII do art. 6º e no inciso XIV do art. 7º da Medida Provisória nº. 2.228-1, de 06 de setembro de 

2001, modificada pela Lei nº. 10.454, de 13 de maio de 2002, e conforme decisão da Diretoria 

Colegiada na reunião de nº 242, de 02 de outubro de 2007,  

   

RESOLVE:    

Art. 1º Os cineclubes são espaços de exibição não comercial de obras audiovisuais nacionais e 

estrangeiras diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, tais como palestras e 

debates acerca da linguagem audiovisual.    

Art. 2º Os cineclubes visam:    

I. A multiplicação de público e formadores de opinião para o setor audiovisual;    

II. A promoção da cultura audiovisual brasileira e da diversidade cultural, através da exibição de 

obras audiovisuais, conferências, cursos e atividades correlatas.    

Art. 3º Os cineclubes deverão constituir-se sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, 

em conformidade com o Código Civil Brasileiro e normas legais esparsas, aplicando seus 

recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos, sendo-lhes vedada 

a distribuição de lucros, bonificações ou quaisquer outras vantagens pecuniárias a dirigentes, 

mantenedores ou associados.    
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Parágrafo único. Não será acolhido o requerimento de registro de entidades de natureza diversa à 

prevista no caput deste artigo.   

Art. 4º O registro de cineclubes é facultativo e , quando solicitado , far-se-á mediante 

requerimento e apresentação, por cópia, dos seguintes documentos:  

a) ato constitutivo ou estatuto registrado no órgão competente;  

b) última ata da Assembléia de eleição dos dirigentes;  

c) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;    

d) comprovante de endereço da sede ou domicílio fiscal;  

e) cédula de identidade e comprovante de inscrição no CPF do representante legal, conforme o 
estatuto.  

Art. 5º O registro de que trata o artigo 4º deverá ser requerido pelo representante legal do 

cineclube, assim declarado em ata de assembléia de eleição dos dirigentes, por meio de 

preenchimento do formulário de “REQUERIMENTO DE REGISTRO - CINECLUBE” constante 

do Anexo I desta Instrução Normativa, e disponível no sítio da ANCINE na internet - , 

acompanhado da documentação referida no mesmo artigo.    

Parágrafo único. A documentação deve ser protocolizada ou encaminhada por remessa postal 

para o Escritório Central da ANCINE, no seguinte endereço:    

Agência Nacional do Cinema – ANCINE  

Superintendência de Registro - SRE  

Coordenação de Registro de Empresa  

Avenida Graça Aranha, n° 35 – 9º andar, Centro  

Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.030-002    
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Art. 6° Após análise e conferência da documentação recebida, a ANCINE aprovará ou indeferirá 

o registro do cineclube.    

§ 1º A ANCINE observará o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

recebimento da documentação, para concluir os procedimentos previstos neste artigo.   

§ 2º Nos casos de solicitação de esclarecimentos ou substituição de documentação, renova-se por 

igual período o prazo previsto no parágrafo anterior.    

§ 3º Deferido o requerimento, a ANCINE expedirá o “Certificado de Registro de Cineclube”, que 

ficará disponível no sítio da Ancine na Internet para impressão.    

§ 4º O não encaminhamento da documentação completa no prazo estipulado, acarretará o 

indeferimento da solicitação de registro e o arquivamento do processo.   

Art. 7º A ANCINE poderá exigir, a qualquer tempo, esclarecimentos e documentação adicional 

para comprovação das informações constantes do requerimento de registro.   

Parágrafo único. O não atendimento das exigências, no prazo estipulado, acarretará o 

cancelamento automático do requerimento de registro, sem comunicação formal prévia ao 

requerente.   

Art. 8º O registro do cineclube terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de seu 

deferimento, podendo ser revalidado, por igual período e sucessivamente, mediante 

requerimento.    

Art. 9º Toda e qualquer alteração nas informações exigidas no artigo 4º deverá ser comunicada à 

ANCINE, acompanhada do documento comprobatório.   

Parágrafo único. O encerramento definitivo ou temporário das atividades do cineclube deverá ser 

comunicado à ANCINE por correspondência formal, no prazo máximo de 15(quinze) dias 

corridos contados a partir da data de sua ocorrência, e a documentação comprobatória 

encaminhada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, computados de igual forma, para o mesmo 

endereço do requerimento inicial.   
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Art. 10 O descumprimento do disposto na presente Instrução Normativa implicará o imediato 

cancelamento do registro do cineclube junto à ANCINE, independente de comunicação prévia.   

Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

MANOEL RANGEL 

Diretor-Presidente 
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ANEXO 4 – Carta da XXIV Jornada Nacional de Cineclubes  

 
Carta de Brasília 

reorganizar, avançar e crescer 

 

    Após 13 anos de desarticulação, ressurge com força no cenário cultural brasileiro o movimento 

cineclubista, em sua Jornada de Reorganização, em Brasília. Se essa desarticulação se deve em 

grande medida às políticas generalizadamente desastrosas, em particular para a área do 

audiovisual, se deve também, e as discussões desta Jornada de Reorganização o demonstraram, a 

outros fatores, quer relacionados a insuficiências do próprio movimento, quer relacionados a 

fatores mais gerais em escala global, que envolvem desde políticas de governo e de Estado a 

questões relacionadas ao vertiginoso desenvolvimento tecnológico dos últimos anos. 

Podemos dizer que se não vivemos um período de coma algumas vezes profunda, não 

estivemos distantes disso. Uma cinematografia que produziu quase 100 longas/ano, numa só 

canetada, foi a zero, literalmente. 

Felizmente estamos vivendo um novo tempo, e tudo nos parece, agora que nos 

reencontramos, como um longo pesadelo, melancolicamente esgotado, do qual despertamos e o 

qual já vamos deixando para trás. 

A ação do Estado na modernização da legislação do audiovisual, a instituição da 

ANCINAV, num contexto de retomada vigorosa do cinema brasileiro, demonstra que existe de 

fato vontade política do governo federal de reestruturar e democratizar o setor em todos os níveis 

e elos da cadeia produtiva, da produção à exibição, da difusão ao ensino, ação que em muito se 

deveu à pressão organizada pela ABD-Nacional, ao Congresso Brasileiro de Cinema entre outras 

entidades. 

No mundo atual, os parâmetros da globalização têm a pretensão de moldar as normas do viver e 

do com-viver das sociedades, com propósito de uma “interação mundial” bastante particular e 

cujos efeitos vamos conhecendo mais ampla e profundamente nestes inícios de anos 2000. 
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Parte essencial dessa mundialização, as novas tecnologias da comunicação, propiciadoras de 

acesso imediato às informações e ao entretenimento numa abundância nunca suspeitada, exercem 

papel predominante nessa instantânea interação, ao mesmo tempo fascinante e ameaçadora.  

Todavia, essa interação tem sido feita em detrimento das experiências locais, comunitárias e 

mesmo nacionais, do que tem resultado, para estes lados do Ocidente, uma hamburguerização 

cultural inaceitável.  

As identidades locais, comunitárias, nacionais, precisam florescer, e as tecnologias hoje 

disponíveis podem auxiliar e muito nesse florescer cultural. 

Sob esse aspecto, é evidente a necessidade de criação e de vitalização de espaços culturais e de 

convívio  que articulem a democratização do fazer e do fruir cultural relacionados ao cinema e às 

tecnologias audiovisuais, em particular o movimento de imagens, que envolve da compreensão 

da obra exibida ao domínio progressivo do fazer. 

Consciente dos meios técnicos e de posse de certo fazer, o público tem condições de desenvolver 

sua consciência crítica em relação ao cinema, à TV e às demais tecnologias audiovisuais, tão 

importantes na construção da identidade e da autoimagem individual e coletiva. 

A prática cineclubista sempre teve e tem em seu horizonte a inclusão social, palavra tão em moda 

atualmente. Não há parte em que a atividade cineclubista se tenha desenvolvido em que não tenha 

havido mobilização, organização, difusão e produção cultural livre e dinâmica, e que não tenha 

tido como resultado a formação de indivíduos participativos e de público crítico. 

O cinema, a imagem em movimento, além de ser objeto comercial e industrial é acima de tudo 

arte, fonte expressiva de cultura, ele não existe sozinho, e pode trazer consigo a memória e a luta 

pela construção da identidade de indivíduos, de comunidades locais, de grupos sociais e de 

culturas, enfim de todo um povo. 

O cinema, o vídeo –  em VHS, DVD, cibernético ou via satélite – e a televisão, associados às 

linguagens escrita e sonora, permitem a apreensão e a compreensão do mundo até mesmo por 

aqueles excluídos do mundo das letras. 
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Por isso, a linguagem cinematográfica, e seus congêneres, pode e deve ser instrumento de 

democratização da cultura humana em geral e das manifestações de grupos sociais e culturais em 

particular – democratização que envolve acesso não só aos meios de exibição, mas também aos 

de produção e aos de organização em torno de objetivos específicos. 

E nada mais oportuno hoje do que as instituições historicamente organizadas voltarem a ocupar 

seu espaço. 

O cinceclubismo entende que não é suficiente ter televisão, vídeo ou DVD, ou ainda dinheiro 

para ir ao cinema: é necessário ter um domínio crescente da gramática audiovisual, ter 

consciência dos mecanismos e processos de produção audiovisual e educar-se para a organização 

em entidades que lutem pela democratização da produção, da difusão e do saber relacionados ao 

cinema, à televisão, à fotografia e às novas mídias e técnicas audiovisuais, o que não se faz sem 

reflexão crítica e sem ação transformadora, que é o que, em resumo, estamos realizando nesta 

Jornada de Reorganização do Movimento Cineclubista Brasileiro. 

Para que cineclubes existam de fato e de lei, vários são os aspectos a considerar, desde a 

constituição formal, até os mínimos aspectos relacionados ao cotidiano de uma entidade, tais 

como a capacitação humana, a programação, a divulgação, a preservação da memória, a pesquisa, 

a produção, a autonomia para gerir, propor, administrar e obter respostas positivas dos setores 

envolvidos em todas as etapas e facetas das atividades afins: realização de cursos, seminários, 

exibições, debates, e principalmente iniciativas para a formação de platéia, o que permitirá, 

assim, a constituição de um novo modo de olhar a história da cultura brasileira. 

E se o que propomos encontra acolhida em necessidades gerais da economia do audiovisual, mais 

ainda a encontra nas imensas necessidades da população brasileira, em sua maioria privada não 

só de comida, mas também de diversão e arte. E esse não atendimento de demandas simbólicas 

tão essenciais sujeita o indivíduo a uma profunda miséria espiritual, a uma semioexclusão que em 

nada fica a dever às correntes da escravidão física, que em outros tempos não tão distantes da 

nossa história caracterizaram a situação de nossa classe trabalhadora. 

O que propomos nesta Jornada Nacional de Reorganização tem sua razão de ser apoiada na 

compreensão de que o público necessita participar de modo ativo não só da fruição, mas também 
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da produção simbólica do Brasil, que envolve elementos de reconhecimento de autoimagem e de 

construção e transformação de identidade. Isso não pode ser feito condenando-se o público a ser 

eterno expectador acrítico de obras audiovisuais, é preciso que ele entenda de cinema como 

entende de seu esporte predileto: como público crítico e como coautor. 

A luz essencial do cinema, a final de contas, é gente, são as pessoas. 

Sem gente não há brilho, só há sala escura. Todavia as pessoas não têm tido seu potencial de 

envolvimento com as atividades audiovisuais respeitado. Os grandes conglomerados de 

comunicação estabelecem uma via de mão única com o público, de cima para baixo, opressiva, 

massacarante, escravizante, alienante. 

Neste momento de arejamento da vida cultural brasileira, é bem hora de se lutar pela 

democratização de tudo que envolve a produção e a difusão audiovisual. Democratização 

significa participação, acesso aos meios de produção e de difusão, espaço para o debate, a crítica 

e a ação transformadora coletiva. É preciso que o público ilumine o cinema com sua luz e o 

aqueça com seu calor, que vem de sua luta, de sua esperança e fé no futuro. 

Nesta nova fase que se abre larga e plena de possibilidades para o cineclubismo brasileiro, 

pretendemos exibir, discutir, estudar e produzir, tendo presente em nossos espíritos a necessidade 

e a possibilidade de contribuir, com modéstia, mas com combatividade, a identidade brasileira 

nas telas do cinema e da televisão, seja como for, em 35, 16, Super 8mm, vídeo, digital, via 

satélite ou o que vier. 

Cineclube é a casa do cinema, lugar onde se exibe filmes, se estuda, se forma espectadores e 

mão-de-obra especializada para o cinema e para a ação cultural militante e voluntária. É o lugar 

onde é possível, ver e rever novos e antigos filmes e amigos. É o lugar onde a magia da sala 

escura permanece inalterada, com luz na tela e no coração das pessoas. Cineclube é o ponto de 

encontro, é o oxigênio da atividade cinematográfica, o lugar de troca de experiências.   

Mas o cinema só existe quando o filme ganha a tela à frente do público, que se estiver alienado, 

estará em parte cego, em parte morto, não só para as imagem que se movimentam à sua frente, 

mas para a sua própria identidade e para o seu papel de agente da vida de sua cidade, de seu país, 
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do mundo, enfim, da história – esta palavra que andou esquecida nestes últimos anos de 

pensamento único, e que estamos neste momento, em suma, resgatando. 

  

Viva o movimento cineclubista brasileiro. 

Viva o cinema brasileiro. 

Plenária Final da Jornada 

Brasília, 23 de novembro de 2003 


