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RESUMO  

 

 O presente trabalho, uma monografia para a conclusão do curso de 
licenciatura em ciências sociais, parte de uma visão base do cineclubismo como um 
coletivo de pessoas que se reúnem para assistir um filme e depois debater sobre o 
mesmo. Diante desta simples definição, busca-se explorar aprofundar mais sobre os 
múltiplos significados que podem ser dados aos cineclubes, com isso, o texto tem 
como objetivo trazer um panorama histórico do cineclubismo, assim como das 
concepções dadas a ele por seus agentes, debater e refletir sobre as diferentes 
formas e visões contidas na teoria contemporânea sobre os cineclubes e também 
apresentar e analisar os olhares e experiências cineclubistas em Campos dos 
Goytacazes, RJ. Para atingir esses objetivos, a metodologia utilizada foi a 
combinação de revisão e análise bibliográfica juntamente com entrevistas a 
organizadoras/es de cineclubes; nesse último, se utilizou a ferramenta de entrevistas 
abertas para alcançar o que se objetivava, tanto com entrevistas individuais quanto 
coletivas.  
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ABSTRACT 

 

 

 The present work, a monograph for degree in social sciences, starts from a 
basic vision of cine club as a collective of people who come together to watch a 
movie and then debate about it. In view of this simple definition, we seek to explore 
more deeply the multiple meanings that can be given to the cine club, with this, the 
text aims to bring a historical panorama of cine club, as well as the conceptions given 
to it by its agents, to debate and to reflect on the different forms and visions 
contained in the contemporary theory about the cinema clubs and also to present 
and analyze the cineclubist looks and experiences in Campos dos Goytacazes, RJ. 
In order to reach these objectives, the methodology used was the combination of  
bibliographical review and analysis together with interviews with organizers of the 
cine clubs; in the last one, the tool of open interviews was used to achieve what was 
objectified, both with individual and collective interviews. 
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INTRODUÇÃO 

Cineclube é um conceito com múltiplas definições. De acordo com o 

dicionário Ruth Rocha (2005) é uma associação de amantes do cinema, de acordo 

com Houaiss (2004) é uma associação para estudo e debater cinema. Essas duas 

definições, que estão de acordo com duas visões clássicas, tanto no senso comum, 

quanto na visão acadêmica do que é um cineclube, serão mais aprofundadas no 

capítulo inicial. Apesar das diferenças, essas duas definições bases contém uma 

ideia fundamental em comum, a de “coletivo”. Sem essa ideia não seria possível 

conceber a ideia de clube, logo, a mesma se mostra tão importante para entender o 

que é cineclubismo quanto o cinema. 

 Porém, por que estudar e se aprofundar nesse espaço e qual a importância 

de uma pesquisa sobre esta temática para as ciências sociais, mais especificamente 

para a formação de um futuro professor de sociologia?  

O tema foi escolhido, pelo autor do presente trabalho, primeiramente, pela 

afinidade com o cinema e por entender que o mesmo é fonte de significados sociais 

e que é capaz de produzir diversos sentimentos nos espectadores. A partir disso, e 

da minha participação ativa no Cineclube SocioAmbiental Campos (CiSAC), foi 

possível experimentar o cineclubismo enquanto agente social. Posteriormente me 

vinculando como bolsista a uma pesquisa sobre “cineclubismo como tecnologia 

social no debate sobre a questão socioambiental”1, pude me  aproximar e enxergar 

no cineclubismo sua capacidade de ser uma experiência de sociabilidade 

democrática, onde seus agentes criam uma rede de relacionamentos e produzem 

espaços de debates para além do cinema. Portanto, por entender a necessidade de 

uma educação democrática, vem o desejo de se aprofundar no debate sobre o que é 

o cineclubismo, suas diversas formas e suas contribuições para a construção 

                                                           
1 Por ter realizado essa pesquisa e como continuação da mesma a monografia, foi realizada 
pesquisas empíricas, a partir do projeto: “Cinema e cineclubismo como caminhos inovadores para o 
debate sobre a justiça ambiental e desenvolvimento sustentável - A experiência do Cineclube 
SocioAmbiental Campos.”, orientado pela professora Gabriela Scotto, desde 2017 como bolsista 
(PIBITI/PIBINOVA) da Agir/Proppi/UFF, que por razão de tempo, a narração dessas experiências 
ficou fora do texto. Algumas das afirmações do presente trabalho se basearão nessa pesquisa 
anterior, onde as sessões onde foram realizadas as observações participantes serão elencadas em 
apêndice.  
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coletiva, sendo esse o objetivo geral do trabalho. Para aprofundar empiricamente 

nessas questões escolhi para analisar algumas experiências cineclubistas na cidade 

de Campos dos Goytacazes (RJ). 

Para atingir esse objetivo foram utilizadas, em conjunto, a revisão e análise de 

referências bibliográficas sobre cineclubismo, a observação participante durante 

sessões dos cineclubes em Campos dos Goytacazes e entrevistas com  

organizadores dos mesmos. Escolheu-se entrevistar os/as organizadores para poder 

ter acesso ao discurso e as narrativas daqueles que realizam e criam o espaço do 

cineclubismo.  

Escolhi uma metodologia de corte fundamentalmente qualitativo. As 

entrevistas realizadas com as e os organizadores e participantes dos cineclubes de 

Campos dos Goytacazes seguiram a estratégia das “perguntas abertas”, elaboradas 

a partir de um roteiro de questões previamente definido, entendendo que essa 

abordagem dá espaço para quem está sendo entrevistado expor com maior 

espontaneidade, liberdade e detalhes suas visões assim como escrito em (LIMA, 

2016). No caso desta pesquisa, isto é de suma importância uma vez que objetivo é 

compreender as experiências cineclubistas e suas características para, a partir 

disso, analisar seus aspectos políticos, culturais e artísticos. 

Outra justificativa para a utilização da entrevista aberta é a compreensão de 

que cada entrevistada e entrevistado tem sua visão sobre o tema e está inserido2, 

principalmente, em um cineclube que se diferencia dos demais, devido à diversidade 

dos mesmos. Logo, se escolheu a entrevista aberta por considerá-la uma técnica 

que minimiza a interferência do entrevistador sobre quem se entrevista, a partir das 

perguntas. Dessa forma, para que se consiga utilizar essa técnica da melhor forma, 

fazendo com que as entrevistas fiquem coerentes com a escolha, preferiu-se colocar 

longos trechos das falas das entrevistas. Algumas perguntas iniciais foram feitas 

para estimular o início da entrevista e perguntas posteriores foram sendo 

construídas de acordo com as respostas e ritmo das pessoas entrevistadas.   

Em uma das entrevistas, a realizada com integrantes do Cineclube Goitacá, 

embora a intensão inicial fosse fazer apenas uma entrevista individual com um dos 
                                                           
2  É comum uma pessoa participar de vários cineclubes, porém geralmente em um deles a mesma é 
mais frequente ou é organizadora. Essa característica irá permitir analisar dentro de qual ou quais 
modelos cineclubistas essa pessoa está inserida.  
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integrantes do cineclube, este propôs que todos participassem para cada um dar sua 

visão, uma vez que os membros têm visões distintas, e uma entrevista coletiva seria 

mais proveitoso para analisar as opiniões. O que foi observado é que a partir da 

entrevista em coletivo, pôde haver uma maior interação entre os integrantes, o que 

possibilitou que houvesse um debate onde foi possível analisar os posicionamentos 

de cada participante. A partir dessa experiência, outra entrevista coletiva foi 

realizada, em tamanho de participantes mais reduzido, com os fundadores do 

Cineclube Marighella.   

Porém, reconhecer a diversidade dos cineclubes não significa que não 

existam temas e assuntos em comum que são fundamentais para a compreensão 

das experiências cineclubistas. Logo, algumas questões orientaram as entrevistas, 

mesmo que de forma indireta. Foram essas: Como você se inseriu no cineclubismo? 

Qual foi a primeira vez que participou de um cineclube e quais foram suas 

impressões? Porque as pessoas vão a um cineclube? O cineclube é, também, um 

espaço de sociabilidade para seus agentes que o compõem, para além do cinema? 

Qual a ligação entre cineclubismo e política? Como se organiza o cineclube? De que 

forma o cineclubismo pode ser um espaço democrático? 

Por serem entrevistas abertas, as questões e perspectivas que se buscou 

analisar e compreender através de discurso das pessoas entrevistadas, não foram 

explicitamente perguntadas, mas sim a partir de uma conversa sobre a inserção e 

perspectiva das/os entrevistadas/os sobre o cineclubismo, pretendeu-se chegar às 

questões acima citadas. Também foram inseridas, tanto nas perguntas como nos 

trechos utilizados para compor o texto sobre as experiências cineclubistas, outros 

projetos e formatos culturais nos quais os agentes participaram, entendendo que os 

mesmos fazem parte da formação cultural, intelectual e política desses que 

constroem os cineclubes, sendo essenciais para a compreensão da rede de 

significados postos nesses espaços.   

Portanto, ressalta-se que o objetivo com as entrevistas não é fazer uma 

trajetória da vida dos entrevistados, considerando suas falas como realidade 

objetiva, mas sim através do seu “rememoramento”, de acordo com Benjamin 

(2014a), enxergar como os mesmos veem seu passado com os olhares do presente, 

revelando através dessa interpretação de seu próprio passado suas ideias do 
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presente, essa que é o interesse das entrevistas, perceber como esses agentes 

pensam e agem na sociedade. Por esse motivo, nas entrevistas, foi feita a escolha 

de evitar colocar datas precisas nas quais as pessoas entrevistadas muitas das 

vezes não tinham certeza, buscando não entrar em conflito nos períodos narrados, 

mas sim valorizando suas visões e experiências sobre e no cineclubismo.  

 No primeiro capítulo, será realizada uma reconstrução histórica do 

cineclubismo, a fim de compreender como ao longo da história vão sendo 

construídas diferentes percepções para a categoria cineclube. 

 Já no segundo, irá se aprofundar nos conceitos e discussões teóricas 

contemporâneas de o que é um cineclube, seu funcionamento, as relações 

presentes dentro do mesmo e de que forma este está presente na sociedade.  

 Por fim, no terceiro capítulo, serão apresentadas e analisadas as entrevistas 

realizadas com as/os organizadoras/os dos cineclubes de Campos dos Goytacazes, 

a fim de entender como são as visões e experiências cineclubistas na cidade. 
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CAPÍTULO I - RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA E DISCUSSÃO 

TEÓRICA SOBRE O CINECLUBISMO. 

 

Por entender que tanto a área dos estudos modernos sobre cinema, quanto o 

cineclubismo, por estar inserido no campo do debate sobre espaços públicos, 

atravessam diversas disciplina, decidiu-se utilizar bibliografias e abordagens 

multidisciplinares no campo das Ciências sociais, como sociologia, antropologia, 

cinema e história.  

Ao fazer uma abordagem historicisada das Ciências Sociais, não se pretende 

a partir de eventos, exemplificar como evolui o cineclubismo, mas sim entender 

como em diferentes momentos e contextos político-sociais, os cineclubes se 

organizavam e se utilizavam de conceitos e práticas sociais comuns que possam ser 

úteis para entender as semelhanças com a atualidade. 

Antes de começar a entender o que é e o que representa a atividade 

cineclubista no Brasil do século XXI, vê-se a necessidade de entender de onde 

surge o cineclubismo, com qual contexto e em qual período, para assim poder 

compreender suas transformações em diferentes contextos históricos, políticos e 

sociais. Considerando a centralidade do cinema e da teoria do cinema para a 

atividade cineclubista, também se deve considerar, como o teórico do cinema Robert 

Stam em seu livro “Introdução à teoria do cinema” (2013), ao recorrer a Bakhtin, 

escrevendo que a teoria do cinema é um “enunciado historicamente localizado” e por 

isso não pode ser desvinculado do contexto em que é produzido que por sua vez 

não pode estar separado da história da arte e seu contexto. Isso quer dizer, 

seguindo a teoria de Baxandal (1991) que todo olhar para uma obra de arte será um 

olhar direcionado de acordo com os parâmetros artísticos, ou seja, culturais do 

período e interpretado dentro de categorias convencionadas. Levando isso em 

consideração, como exemplo, um mesmo filme poderia ser exibido em um cineclube 

nos anos 40, ser visto e apropriado de uma maneira, depois exibido nos anos 2000 e 

ter uma percepção e debate completamente distinto.  
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Por isso, partindo das ideias apresentadas sobre como as visões sobre um 

objeto variam a partir de seu contexto, enxerga-se a necessidade de traçar um 

histórico da atividade cineclubista, não pretendendo ser um panorama total, para 

então poder entender qual ou quais significados são atribuídos pelos agentes que 

dele participam na atualidade. 

 

1.1 - O ENCONTRO DA CINEFILIA 
 

Os primórdios do que mais tarde pode ser considerado como um início do 

cineclubismo ocorre, segundo Chaves (2010) na França, nos anos 20. Ainda 

segundo o autor citado, após o nascimento do cinema, iniciando como uma invenção 

“tecno-científica” no final do século XIX, passando, segundo Singer (2004) por um 

“cinema de atração” em feira de variedades, onde os filmes estavam mais 

preocupados em causar sensações, antes da utilização da narrativa nos filmes, por 

volta de 1906 e depois a popularização de filmes narrativos, por volta de 1913, com 

expoentes como Charles Chaplin, Griffith e Robert Wine, apenas para dar alguns 

exemplos do início do cinema de ficção narrativo na Europa e Estados Unidos. Estes 

que começam a ganhar fãs em todo o mundo, porém, o cinema tinha sua reputação 

como entretenimento. Por isso, segundo Chaves (2010, p.36)  

Para que o cinema fosse “aceito” como arte nas primeiras décadas do 
século passado, foi preciso desvinculá-lo da imagem de mera curiosidade 
técnica e de diversão popularesca e vulgar – visões estas partilhadas por 
uma elite tradicionalista – e ressaltar em contrapartida o seu caráter 
sublime, erudito e moderno. 

Logo, com o intuito de fortalecer o caráter crítico, estético, artístico do cinema, 

na França, Ricciotto Canudo funda Club Des Amis du Septiéme Art, sendo 

considerado, segundo aponta Chaves (2010) como quem inicia a atividade 

cineclubista: “Surge daí, a ideia de ‘cinefilia’ e os primeiros cineclubes que deixaram 

registro.” (CHAVES, op.cit, p.48). Então, também nos anos 20, “Louis Delluc, o mais 

próximo seguidor de Canudo, criou a palavra Ciné-Club, nomenclatura para 

organização que tomasse a perspectiva de Canudo: agrupar amantes do cinema.” 

(GUSMÃO, 2008, p.5) Na França uma linha de cineclubes segue a concepção de 

Canudo, porém, como aponta JÚNIOR (2007, p.33), outras atividades cineclubistas 

iam em confronto à ideia do cinema apenas como uma arte e reivindicavam seu 
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caráter político. Como exemplo, o autor, destaca o primeiro como Les amis de 

Spartacus, o qual, indo contrariamente aos assumidos cineclubes das elites 

intelectuais parisienses, reivindicando a criação de “Um movimento de cultura 

cinematográfica verdadeiramente popular.”. 

Porém, Macedo3 (2017) irá definir que a primeira atividade cineclubista 

documentada foi em 1913, em Paris, com o nome de “cinema du peuble” cujo tinha 

seu lema como “Amuser, instruire, émanciper “ e tinha um caráter político e social de 

reunir pessoas com ideais afim de mudar a sociedade. Então sua proposta era: para 

uma nova ordem social, seria necessário um novo cinema. O autor escreve que 

essa é uma história pouco conhecida do início do cineclubismo que geralmente é 

contada a partir da ideia de cinefilia mencionada acima. Portanto, Macedo, propõe 

que a melhor definição para o cineclubismo seria “movimento social ao mesmo 

tempo que cultural, mesmo assim, com fortes conotações políticas e ideológicas.“ ( 

MACEDO, 2017, p.5, tradução nossa)4. Porém, este conceito e história do 

cineclubismo foram sendo deixados de lado, seja por motivos políticos, morais ou 

econômicos e mesmo propõe que “Essa última reviravolta oculta ou pelo menos dá 

uma importância secundária à atributos essenciais do cineclubismo: O 

associativismo democrático e o impedimento de finalidade lucrativa.” (MACEDO, 

2017,  p.5, tradução nossa) 5. 

No Brasil, se considera, segundo Chaves (2010) o princípio do cine clubismo 

o cineclube Chaplin-club, sendo o primeiro a ter reuniões regulares, com um 

regulamento e aberto ao público, no Rio de Janeiro em 1928.6 Este que era formado 

                                                           
3 Por ser um dos autores amplamente utilizados na monografia, vê-se a necessidade de uma 
apresentação do autor. Este é um cineclubista com uma atividade extensa no movimento 
cineclubista, sendo um dos fundadores, como exemplo de muitos, do cineclube Bixiga, importante na 
história do cineclubismo, localizado em São Paulo. Atualmente, Macedo desenvolve pesquisa na 
Universidade de Montreal, no Canadá.  
 
4 Texto original: “Le cinéclubisme est um mouvement social en même temps que culturel, solvente 
avec de fortes connotations politiques et idéologiques.” (MACEDO, op. cit p.5) 
 
 5Texto original: “Cette dernière tournure occulta ou du moins attribua une importance accessoire à 
des attributs essentiels des cinéclubs : l’associationnisme démocratique et l’interdiction de finalité 
lucrative.” (MACEDO, op.cit, p.5) 
 

6 Apesar de outras experiências anteriores documentadas. Como demonstra Souza (2011) com o 
grupo Paredão, em 1917, fundado no Rio de Janeiro por Adhemar Gonzaga, Pedro Lima, Álvaro 
Rocha, Paulo Vanderley ,Luis Aranha e Hercolino Cascardo, onde o grupo frequentava sessões de 
cinema e após iam para um local chamado por eles de Paredão para debater os filmes assistidos. 
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por Octavio de Faria, Plínio Sussekind Rocha, Almir Castro e Cláudio Mello, 

tomando o cinema mudo como uma arte, inspirados no cineasta americano Charles 

Chaplin. Segundo Xavier apud Chaves (2010), o cineclube tinha o objetivo de reunir 

para o estudo do cinema, o que permite fazer a relação com os cineclubes 

franceses. Baseado em Souza7 (2011), nota-se como uma atividade complementar 

ao cineclube, um dos fundadores, Octavio de Faria, era o editor principal da revista 

“O Fan”, revista de críticas cinematográficas e que visava a ampliação do 

conhecimento sobre o estudo do cinema, a qual teve edições publicadas entre os 

anos de 1928 e 1931, o que amplia a ideia do cineclube como uma forma de debater 

e estudar cinema, enquanto a revista era uma forma de divulgar os estudos e 

ampliar o conhecimento cinematográfico.  

Entre o ano do término do cineclube Chaplin-club que, segundo Chaves 

(2010), ocorre devido ao surgimento do cinema sonoro, uma vez que seus membros 

eram interessados no cinema mudo, houve um período onde pouco se documentou 

sobre cineclubismo, hiato que segundo Macedo( 2011 apud SOUZA, 2011, p.12) 

dura entre 1928, ano de criação do Chaplin-Club, até 1940, ano em que é fundado o 

Clube de Cinema de São Paulo, sediado na Faculdade de Filosofia na Universidade 

de São Paulo, que, assim como seu antecessor, Chaplin-Club, estava interessado 

em “ estudar o cinema como arte independente [...]”8. Contudo, a autora reconhece o 

surgimento, mesmo que não tão expressivo de outros cineclubes durante este hiato. 

                                                                                                                                                                                     

Chaves (2010), comenta também, baseado em Carlos Armando, sobre um cineclube de intelectuais 
fundado em 1927, porém com reuniões fechadas e sem muita documentação sobre.  

7Por ser uma autora fundamental para a construção da análise histórica do cineclubismo, a partir do 
trabalho de conclusão de curso em estudos de mídia na UFF, vale apresenta-la. Adriana Carneiro de 
Souza é fundadora do cineclube Buraco do Getúlio, localizado em Nova Iguaçu. Formada em Estudos 
de Mídia, atualmente cursa a especialização em linguagens Artísticas, Cultura e Educação no IFRJ. 
 
8 Até o momento, em uma primeira visão, tanto o Chaplin-club, quanto o Clube de Cinema de São 
Paulo, se preocupam principalmente com o estudo do cinema e sua estética, não dando visibilidade 
para questões sociais, educacionais ou políticas que estariam envolvidas na produção dos filmes. 
Segundo Autran apud Chaves (2010) existiam duas divisões na crítica cinematográfica brasileira, por 
sua vez se refletiam nos debates cineclubistas, um debate crítico-histórico e outro esteticista. Este 
último pode ser analisado como o caso do Chaplin-club. É possível notar, como exemplo, no artigo de 
Otávio de Faria, onde o mesmo define o cinema como “ novo meio de expressão do sentimento 
humano” (FARIA, 1930, p.12). Já no caso do clube de cinema de São Paulo, onde as críticas e 
posicionamentos dos seus membros se davam pelo periódico “Clima”, com seu primeiro volume 
publicado em 1941, de acordo com Ignês e Magno(1992, p.4), em uma declaração publicada pelos 
membros, teria sido decidido o não debate sobre política nacional ou internacional, porém, na mesma 
declaração, se posicionam diretamente contrários ao fascismo. Para o autor, a ausência de debate 
político não esvaziava o caráter contestador da revista e dos debates produzidos pelos membros da 
mesma. “ Ao buscar na linguagem crítica os movimentos propostos pelo presente, construiu 
pensamentos que podem ser apreendidos como concepção do grupo e de sua época; [...]”  
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“Cine-Club do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1931; do Cine-Fan-Club, em Porto 

Alegre, em 1939.“ (SOUZA, 2011, p.12). Segundo a autora supracitada, esse seria o 

evento que marcaria o inicio do amadurecimento da atividade cineclubista no Brasil. 

A década de 40, portanto, foi marcada como o ressurgimento do cineclubismo 

no Brasil. Porém, um ano após a fundação do Clube de Cinema de São Paulo, em 

decorrência da ditatura getulista, o mesmo foi censurado, conforme escreve Souza 

(2011), pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda – DIEP, órgão 

censor do Estado Novo no estado de São Paulo. Ainda que oficialmente o cineclube 

tinha cessado suas atividades, continua realizando sessões clandestinamente. 

O Clube de cinema de São Paulo, segundo Souza (2011), serve de inspiração 

para Vinícius de Morais que funda no Rio de Janeiro, em 1942 o clube de Cinema do 

Rio de Janeiro. Contudo, a sua primeira experiência com o cineclubismo começa 

antes, como relata Calil (2015), Moraes já havia amizade com Otávio de Faria, um 

dos fundadores do Chaplin Club, da época da faculdade de direito e acaba se 

aproximando de Almir Castro e Plínio Sussekind. Nos anos de 1928 até 1930, 

Vinícius escreve para o jornal O fan, devido às suas afinidades teóricas. Ainda que 

em 19419, o mesmo publique um texto criticando a continuidade e o término do 

Chaplin Club, considera-se que tenha sido importante sua passagem pelo mesmo.  

Cinco anos após estar na clandestinidade, o Clube de Cinema de São Paulo 

retoma suas atividades oficialmente, agora, conforme Souza (2011, p.14) com outra 

perspectiva. Se antes a atividade cineclubista estava voltada para o estudo do 

cinema, nessa nova versão se preocupava com a formação cinematográfica, sendo 

assim, “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.”. Isso se dava em decorrência à uma grande procura por cursos de 

cinema que ainda não existiam no Brasil. Os cineclubes, os quais estavam 

começando a serem criados pelo país, foram relatados como um espaço de debate 

teórico e político. Então, percebe-se uma mudança com os modelos de 

cineclubismo, que antes estavam voltados apenas para a o estudo teórico e análise 

estética.  

                                                           
9 Recordando o chaplinclub. In Cinema de meus olhos, 2015.  



   

 

18 
 

 Na década de 50, segundo Chaves (2010), foi o momento de constituição do 

cineclubismo enquanto movimento, devido a dois acontecimentos. O primeiro deles 

foi o “1º Congresso de Clube de Cinemas” em 1950, evento este que de acordo com 

Souza (2011) foi iniciativa do “Centro de Estudos Cinematográficos” - (CECSP) de 

São Paulo, criado naquele ano. No mesmo ano ocorreu o “Congresso Nacional de 

Bispos do Brasil” (CNBB), neste congresso foi criado o centro de orientações 

cinematográficas que instituía um método e segundo Chaves (2010) foi o 

instrumento que interiorizou as atividades cineclubistas em paróquias, universidades 

e escolas. Segundo Souza (2011): 

“[...] 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 
cinematográficos.” (SOUZA, op.cit., p.18) 

Também foi nessa década, considerada por Souza como o período de ouro 

de cineclubismo, que os estudos cinematográficos começaram a ganhar força e se 

espalhar pelo Brasil: “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.”(SOUZA, 2011, 

p.19).  

Outro motivo que irá fazer os anos 50 serem importantes na consolidação do 

cineclubismo como movimento cultural, como aponta Souza (2011), os congressos 

de cinema nacional que ocorreram nesse período, não necessariamente ligados ao 

cineclubismo, mas que definem o contexto cinematográfico nacional e por sua vez 

impactam a atividade cineclubista, foram importantes para um debate sobre 

cineclubismo. Os congressos ocorreram em 1952, no Rio de Janeiro e 1953 em são 

Paulo. Neles foram discutidos os rumos que o cinema nacional iriam tomar e 

segundo a autora, foi debatido sobre a necessidade de um “cinema independente”, 

muito devido à crise que estava ocorrendo na Vera Cruz e pautas que buscavam a 

nacionalização da indústria cinematográfica no Brasil, “como 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 
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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.” 

(SOUZA, 2011, p. 16) e no segundo congresso, debateu-se a definição de filme 

brasileiro, assim como “[...] a instituição de uma carteira de financiamento 

cinematográfico administrada pelo Instituto Nacional de Cinema, cujo projeto estava 

em trâmite no Legislativo.” (SOUZA, 2011, p.17)  

 Até o momento, observando o levantamento de cineclubes realizado por 

Silva (2011), considerando o Chaplin-club como o primeiro cineclube, haviam sido 

criados 19 cineclubes em um período de 30 anos. A distribuição deles se dava por 8 

no Rio de Janeiro, 7 no estado de São Paulo, sendo apenas um no interior ,1 em 

Belo Horizonte, 1 em Porto Alegre, 1 em Florianópolis e 1 em Recife. Portanto, 

notava-se que além de estarem praticamente todos em capitais, os cineclubes 

estavam centrados no eixo Rio de Janeiro- São Paulo. 

1.2 - O CINEMA POLITIZADO 

  
Na política, destaca Stecsz (2009, p. 200-201), o país passava por um 

período de transformação, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, com 

ideais progressistas, chega à presidência. “Para seu governo, Goulart propunha 

reformas políticas, alterações na legislação trabalhista, reforma agrária. A utopia de 

um país progressista estava em curso. Artistas e intelectuais viam a arte como 

elemento de mobilização e conscientização política na trilha das transformações 

sociais. O cinema era pensado como ferramenta para uma revolução desejada, 

utópica, necessária. Cinema e política se articulavam contra o inimigo do norte, que 

dominava o mercado com o cinema de Hollywood, alternando propostas estéticas 

com conscientização popular.”.  Nesse movimento intelectual e artístico, o 

cineclubismo cumpriu um papel importante, pois, segundo Chaves (2010, p.63) foi 

onde os principais autores do que seria conhecido posteriormente como o 

movimento cinenovista se conheceram. “[...] a efervescência dos cineclubes 

existentes neste período tem importantíssimo papel na formação destes cineastas.”. 

Isto se deve ao caráter formativo que os cineclubes da época tinham, como escreve 
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Simonard (2006 apud CHAVES, 2010, p.64-65), sobre a atividade cineclubista que 

cumpria uma “[...] função de circuito exibidor paralelo e alternativo, formador de um 

público específico.” Nesse sentido, do cineclubismo como formação de cineastas 

que teriam importância no cinema brasileiro, Clair (2008, p. 54) irá destacar: “ [...] 

desde seus primórdios, o cineclubismo esteve ligado à trajetória do cinema brasileiro 

de diferentes formas, como nos estudos da cinematografia brasileira e estrangeira, 

na crítica às formas de produção e distribuição do filme nacional, na necessidade de 

se criar um público para o cinema brasileiro, além de ter sido sempre um espaço de 

formação de futuros cineastas. Muitos cineastas pertencentes ao Cinema Novo- 

Silvio Tendler, Leon Hiszman, Marcos Faria, entre outros- vinham do cineclubismo.”  

No final dos anos 50, como aponta Butruce (2003), após a expansão territorial 

dos cineclubes, começam a se estruturar as Federações de cineclubes. A primeira 

será o centro de cineclubes de São Paulo em 1956, seguida pela Federação do Rio 

de Janeiro em 1958, depois foram criadas em 1960 as de Minas Gerais, após a do 

nordeste, a gaúcha e a do centro-oeste. "A criação de todas essas federações 

anuncia uma nova postura perante o movimento cineclubista. A existência já 

bastante numerosa de cineclubes prescindia de órgãos centralizadores que 

sistematizassem suas atividades.” (BRUTUCE, 2003, p. 120). Pougy (1996 apud 

Clair 2008, p.54) irá ressaltar que a prática da criação das federações “ Tinha 

também outra missão: Ser o braço político dos cineclubes e procurar direcionar a 

perspectiva política do movimento.”  

Essa sistematização dos cineclubes, criação de federações e entidades, para 

além da expansão do cineclubismo pelo país, foi o marco para, como aponta 

Macedo (2014) o inicio de uma autonomia do cineclubismo como movimento 

cultural. Pois, segundo o autor, após a formação das federações, a 1ª Jornada 

Nacional de Cineclubes em 1959, tendo uma organização centralizada, o 

cineclubismo universitário começa a se politizar. Isso devido a sua relação com os 

Centros Populares de Cultura (CPC) da UNE, que foram, segundo Stecsz (2009), 

fundados em 1962 e tinham como objetivos o debate de uma cultura nacional, 

popular e democrática. Também no mesmo ano, Glauber Rocha lançou seu primeiro 

filme, Barravento, e começa a construir e debater a ideia de um cinema com estética 

e temática que remetessem a uma nacionalidade. “Desta maneira o Cinema Novo 

assumiu uma postura ideologicamente contrária ao cinema industrial. Promulgando 
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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’.” (SOUZA ,2011, p. 25) 

A efervescência do cineclube contestatório ao modelo americano e euro 

centrado, porém, foi interrompido com o golpe militar em 1964. Macedo (2014, p.4), 

relata que nos primeiros anos, a ditadura tinha seu foco de combate aos centros 

culturais politizados, sendo desfeita, então, os CPC’s e os cineclubes de caráter 

político. Outros que não tinham este foco como os anteriormente citados, se 

mantiveram em atividade. Contudo, somente até o ano de 1968, quando o 

cineclubismo seria atingido de fato com o Ato Institucional 5, também conhecido por 

ser o “ golpe dentro do golpe”. O que ocorre com os cineclubes, “ É estabelecida na 

prática a censura prévia às suas atividades e todo tipo de entrave e pressões vão 

desmantelando todas as entidades no país.”. 

Porém, apesar de, segundo Clair (2008), existir um senso comum de “vazio 

cultural” na ditadura, devido à repressão e autoritarismo, a autora compreende que 

na ilegalidade havia espaço para um movimento cultural que questionava o papel da 

arte e construía um novo pensamento sobre a sociedade brasileira.10 Demonstrando 

que até mesmo em uma ditadura “O autoritarismo não molda a totalidade da vida 

social brasileira, nem nossa vida se limita a uma relação de subjugação ou oposição 

a ele.” (BERNADET, 2005, apud CLAIR, 2008, p.48) 

Tendo em vista a concepção de que não há “vazio cultural” e com essa 

destruição sistemática dos cineclubes e suas organizações, irei utilizar Macedo 

(2014), quem irá dividir a partir desses eventos, três fases do cineclubismo no Brasil. 

Começando pela reestruturação, fase que se inicia em 1972 e dura até 1974. 

Nessa primeira fase, se destaca à reestruturação da Federação de cineclubes 

do Rio de Janeiro11, ainda que o autor reconheça atividades importantes no interior 

                                                           
10  Rose Clair também foi uma das autoras fundamentais para a construção da monografia, a partir de 
seu livro “Cineclubismo: Memórias dos anos de chumbo”(2008). Clair é uma importante cineclubista, 
sendo uma das fundadoras do cineclube Leme, formada em História pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro ( UFRJ), com mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 
 
11

 Segundo Clair (2008) essa reestruturação ocorreu no ano de 1974. 
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de São Paulo, como a cinemateca de Santos, o cineclube de Marília e o Clube 

Avareense de Cinema. Porém, foi no Rio de janeiro que a partir da Federação e de 

seu programa organizativo que Macedo (2014, p.6-7), observa o ponto que iria 

reestruturar o cineclubismo nacionalmente. O programa, segundo o que destaca o 

autor tem suas bases em “unidades de todos os cineclubes, criação ou recriação de 

estruturas institucionais e operacionais; cobertura nacional do movimento e 

finalmente, compromisso com o cinema brasileiro”. Clair (2008, p. 67) também será 

uma autora que apontará a importância da reestruturação da Federação do Rio de 

Janeiro, que além de organizacional, como já apresentado, mas também “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 interlocutores mais 

imediatos como o MEC.”. 

Já em 1972, o autor aponta, na jornada da Bahia, delibera-se a reorganização 

do Conselho Nacional de Cineclubes (CNC) e é nessa nova entidade que se decide 

a data para o congresso nacional dos cineclubes para 1974. A Jornada Nacional de 

Cineclubes ocorreu em Curitiba, no ano em que se tinha deliberado. Teve a 

presença de 40 entidades e Macedo marca como as grandes resoluções, a 

mudança do estatuto do Conselho Nacional de Cineclubes, seria para o voto ser 

direto, não um conselho que reunia os diretores das federações regionais como era 

anteriormente e a Carta de Curitiba “que definia o vínculo e compromisso do 

cineclubismo brasileiro com o cinema nacional.” (MACEDO, 2014, p.8). 

A segunda fase se inicia, conforme Macedo, já em um debate colocado em 

Curitiba: O problema da distribuição de filmes no Brasil. Estes problemas seriam 

devido aos altos custos da cópia de uma película, que na época a utilizada era de 16 

mm, com o transporte difícil e caro. Também havia monopólios e acordos com 

distribuidoras americanas, impedindo com que algumas regiões tivessem circulação 

de filmes. Existia uma carência de filmes nacionais e curtas-metragens brasileiros e 

o governo censurava qualquer filme com um caráter que fosse contestatório ao 

sistema social e político vigente. Portanto, em frente à essas dificuldades e debates 

sobre as mesmas, em 1975, no congresso nacional de cineclubes, ocorrido em 

Campinas, concluiu-se a necessidade da criação de uma distribuidora ligada ao 

Conselho Nacional de Cineclubes. 
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Logo na próxima jornada, em Juiz de Fora (1976), foi criada a Dinafilme- 

Distribuidora Nacional de Filmes. Seria essa então, o que marcaria o início da 

segunda fase pós-desestruturação dos cineclubes pelo AI 5. A administração da 

distribuidora, no primeiro ano, foi entregue à Federação de cineclubes paulista, 

sendo Felipe Macedo o secretário-geral e diretor. O acervo, segundo Macedo (2014) 

relata, era composto de filmes clássicos e curtas que seriam contribuições dos 

realizadores. A distribuidora, ao mesmo tempo que atuava na legalidade, tendo 

algum diálogo com o governo, trabalhava na ilegalidade, distribuindo filmes 

censurados ou não submetidos à censura.  

A partir da distribuidora, os filmes nacionais puderam ter um alcance maior 

por todo o Brasil e consequentemente, os cineclubes passaram a ter acesso ao 

acervo da Dinafilmes. Sobre esse período, Macedo (2014, p.9) comenta: “[...] o 

movimento não parava de crescer, começando a ter certo peso político real: no fim 

da década, o CNC chegou a ter cerca de 600 cineclubes associados e a Dinafilme 

atendia a uns 2.000 ‘exibidores’ de caráter cultural e comunitário” 

Sobre a dinafilmes e a amplitude que o cineclubismo tomou nesse período da 

década de 70, Clair (2008, p. 71), comenta:  

Considero que, mesmo sob forte repressão policial, o movimento 
cineclubista, nesse período, foi capaz de criar alternativas de distribuição e 
exibição de filmes que encontravam dificuldades de circulação no circuito 
comercial, possibilitando aos seus militantes e frequentadores o contato 
com outras cinematografias e estéticas, ampliando o “olhar”, o 
desenvolvimento de uma consciência crítica e o compromisso político na 
luta pela democracia e pelo cinema brasileiro. 

 

Outro evento importante, destacado pelo autor foi a ida do, até então diretor 

do Conselho Nacional de Cineclubes, Marco Aurélio Marcondes, para a Embrafilme, 

empresa estatal distribuidora de filmes, onde estava se criando um setor de 16mm. 

A criação desse setor e a ida de Marcondes para ele, foi importante pois somente 

em uma empresa estatal poderiam ser feitas as cópias de 16mm dos longas 

metragens brasileiros. Sendo assim, a Dinafilme ficaria responsável pela distribuição 

de filmes clássicos e curtas, até mesmo clandestinos, e a Embrafilme responsável 

pelos longa-metragem nacionais, expandindo mais ainda o acervo para os 

cineclubes.  
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A direção da Dinafilme era eleita nas Jornadas cineclubistas, com direito a 

voto cada federação e grupo de cineclubes. As assembleias regionais, nas entre-

jornadas, deliberavam os rumos da distribuidora. A gestão da Dinafilme demonstra o 

caráter democrático e a forma como se estruturava o movimento cineclubista nesse 

período da ditadura.  

Por isso, Macedo (2014, p.12) dirá a respeito desta época:  

O debate, a participação, a estrutura democrática caracterizaram um 
movimento mesmo, uma parcela significativa da sociedade que se apoiava 
no cinema para se organizar como sujeito, e sujeito político. Isso ocorria de 
par com a organização da sociedade civil em escala muito mais ampla; os 
cineclubes eram parte de outros movimentos e organizações sociais, 
especialmente nos bairros junto a comunidades de base da igreja então 
marcada pela teologia da libertação, a iniciativas de alfabetização, aos 
movimentos contra a carestia e muitos outros.  

 

Esse seria o momento, para o autor, em que, a partir do contexto político da 

ditadura e a organização da sociedade civil dentro dos cineclubes, ampliando o 

caráter político do cineclubismo, se passou a dar mais valor ao público do que ao 

cinema, em contraposição aos cineclubes de tradição francesa que colocavam o 

cinema no centro como uma arte e o cineclubismo como um encontro de cinéfilos. 

Passou-se a dar mais o enfoque no associativismo, remetendo aos primeiros ideais 

do cineclubismo, com caráter socialista e anarquista, como já citado anteriormente 

em Macedo (2017). Sendo assim, é nesse momento da história do cineclubismo que 

este passa a se considerar um movimento social, conceito este que será melhor 

desenvolvido no próximo capitulo, onde seus agentes viam no cinema e no 

cineclubismo a capacidade produção de significados sobre a realidade e de 

transformação social.  

Porém, apesar do crescimento do cineclubismo nas décadas anteriores, a 

partir de 1984, Macedo (2014, p. 19) relatará uma terceira fase, chamada por ele da 

“desestruturação”. “Se em um primeiro período o movimento se dividia em 

tendências ideológicas e programáticas, mas conseguia preservar a unidade política, 

a partir de 1982 ele passa a se desentender num plano quase de classe, em que a 

intolerância impede a convivência.”  
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Esses desentendimentos dentro do movimento cineclubista que ocorriam 

anteriormente. mas de forma controlada, se transformam em desintegração na 

jornada de Piracicaba em 1982. Nesta, ocorre um racha a partir da insatisfação de 

Diogo Gomes, cineclubista, diretor da DinaFilmes na época, e frequente atuante nos 

congressos, com o CNC, por discordância política e ideológica. Essa divisão fez com 

que esse grupo tomasse decisões que antes não eram comuns ao cineclubismo, 

assim como relata Macedo (2014):  

 

Uma nova prática política surgiu; diferentemente dos embates orais ou 
escritos entre as antigas tendências do movimento, os Feios, Sujos e 
Malvados promoviam apenas reuniões fechadas onde agregavam novos 
aderentes. As duas maiores tendências do cineclubismo não discutiam, não 

conversavam, mal conviviam. (MACEDO, op.cit, p.22) 

 

Vale apontar que os acontecimentos em específico são narrados na visão de 

Felipe Macedo, um agente presente no momento das disputas, podendo então ser 

considerada esse relato como uma representação “nativa”, uma vez que além de 

cineclubista, Macedo estava presente nas situações, do que está sendo narrado, 

portanto, é importante entender a fala não como um olhar objetivo e imparcial, 

entendendo sua impossibilidade, mas subjetivo, marcado pelas suas impressões e 

disputas políticas.  

O grupo liderado por Diogo Gomes, Os Feios Sujos E Malvados, vence as 

eleições para o CNC em 1984 na segunda Jornada de Curitiba, em um momento 

crucial no cinema nacional, onde a tecnologia e a indústria cinematográfica, como 

aponta Macedo (2014) estava se transformando e a nova gestão acaba afetando a 

forma como o cineclubismo iria acompanhar essas mudanças. 

 Felipe Macedo comenta que nesse período dos anos 70 a 80, 80% das salas 

de cinema fecharam e estas operavam em filmes de 35mm e por isso muitos 

projetores ficam disponíveis, o que seria uma grande aquisição para o cineclubismo, 

pois com o filme de 16mm sendo deixado de ser produzido no Brasil. A utilização de 

35mm seria importante para o apoio à dina filmes. Porém houve uma resistência à 

essa passagem, pois o grupo de Diogo Gomes considerava os projetores de 35mm 

“burgueses”. Portanto, com essa negativa de transição, a maior parte das 
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instituições de cinema brasileiro se afasta do CNC. Essa atitude de isolacionismo e 

negação de acompanhar novas tecnologias fizeram com que as reuniões e jornadas 

se esvaziassem, mantendo apenas os apoiadores do grupo que comandava a CNC. 

Outro fator apontado por Macedo (2014) para a desestruturação do 

cineclubismo enquanto movimento, ironicamente, foi a chamada “redemocratização”. 

Pois segundo o mesmo, muitos movimentos sociais que antes se apoiavam no 

movimento cineclubista, agora puderam se “emancipar” e passar a ocupar outros 

espaços, como exemplo de partidos políticos e centros acadêmicos.  

Clair (2008), a partir de uma entrevista com uma de suas interlocutoras, 

destaca outro possível motivo para o enfraquecimento do movimento cineclubista, 

pelo menos nos moldes que estavam conhecidos nas décadas anteriores. Pois a 

partir do final dos anos 80 houve uma profissionalização dos cineclubes, com o 

Bexiga em São Paulo e o Estação Botafogo no Rio de Janeiro. Então, a partir dessa 

mudança, o foco desses cineclubes passa a ser mais no cinema como debate de 

filmes do que na política. 

De acordo com Macedo (2014), depois da Jornada de 1989, ocorrida em 

Vitória, onde uma nova direção iria ser eleita para comandar o CNC, porém a 

mesma nunca assumiu, o movimento cineclubista entra em um hiato, pelo menos de 

forma institucional, até 2003. 

Deste período, da jornada de 1989, até o século XXI, o cineclubismo se 

depara com outro contexto social, político e tecnológico, assim como afirma Macedo 

(2014, p.23) “Um padrão de normalidade democrática, e outro paradigma 

tecnológico, resultando em comunicação e acesso que não tem paralelo com os 

anos que comentei aqui. E um Estado que não persegue, antes procura fomentar à 

sua maneira o que entende por cultura.”.  

 

1.3 - O CINECLUBISMO NO SÉCULO XXI 
 

Para começar a falar sobre os cineclubes no século XXI, enxerga-se antes a 

necessidade de esclarecer o papel da tecnologia no cinema e consequentemente no 

cineclubismo que será utilizado no trabalho monográfico. É evidente, como aponta 
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Benjamin (2014b), que com a invenção, utilização pelo mercado e popularização do 

cinematógrafo, a reprodução da imagem com intenção de ilustrar a vida cotidiana 

passou a alcançar um número maior de pessoas do que a literatura e pinturas, 

formas de arte mais populares utilizadas anteriormente. Com a popularização de 

tecnologias mais avançadas, facilitando o barateamento dos componentes de 

projeção, os projetores modernos passaram a ser mais acessíveis, possibilitando 

que mais pessoas pudessem ter a possibilidade de ter e realizar projeções em maior 

escala.  

Porém, não é apenas o avanço da tecnologia que irá definir os usos da 

mesma, pois essa está inserida em um contexto social e político, logo, os agentes 

dessa sociedade se utilizarão dessa tecnologia em seus rituais, baseado não 

somente no formato, no caso, projetor digital, película, computador, etc. Mas sim na 

junção entre os símbolos e práticas sociais comuns e a tecnologia. Portanto, deve-

se entender, assim como escreve Wiliams (2016), não há um determinismo 

tecnológico onde os acontecimentos sociais estão condicionados ao avanço da 

tecnologia e nem a tecnologia está condicionada a um processo social acidental, ou 

seja, a tecnologia não está separada da sociedade e não é desenvolvida de forma 

irracional, mas sim a partir de pesquisas e interesses políticos e econômicos, seus 

usos igualmente não são acidentais, e sim orientados de acordo com as estratégias 

de agentes que por sua vez estão inseridos em campos sociais, com características 

próprias.  

Levando em conta os parágrafos anteriores, a partir de Silva (2014), pode-se 

começar a descrever como a partir dos anos 2000 são organizados os cineclubes. 

Em 2003 acontece um seminário, chamado de olhar sobre telas, que foi organizado 

com a intenção de rearticular o cineclubismo depois de 14 anos. Um manifesto lido 

por Joesafá Gonçalves, aponta os principais objetivos e as visões que orientariam o 

cineclubismo no século XXI.  

No início do século, por um lado, nos grandes cineclubes, normalmente 

localizados em capitais, estão marcados por uma disputa poder, baseado na eleição 

de um presidente da república progressista, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez 

com um ministro da cultura com programas de incentivo ao cinema, estes serão 

melhor apresentados no próximo capítulo. Sendo assim, com a criação desses 
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programas, no campo cineclubistas ocorrem disputas ideológicas e política que se 

davam nas jornadas pós 2003. E no CNC Debate, fórum online criado para discutir a 

rearticulação do cineclubismo.  

Por outro lado, a partir das entrevistas e análises em pesquisas de campo, os 

cineclubes menores e em cidades do interior, como Campos dos Goytacazes, 

continuaram se articulando de forma associativista e sem incentivo estatal, se 

organizando a partir de iniciativa de pequenos grupos de agentes que veem no 

cinema um espaço democrático de debate frente às salas de cinema comercial em 

shoppings centers e acreditam na sociabilidade dos cineclubes. 
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CAPÍTULO 2: ASSOCIATIVISMO E ESFERA PÚBLICA 

 

Como retratado anteriormente, muitas são as visões e definições sobre o que 

seria o cineclubismo e suas práticas12, nessa parte da monografia, será feito um 

esforço para entender, não pretendendo a exaustão por compreender a diversidade 

e amplitude da teoria, e analisar essas visões, compreendendo as especificidades 

de cada uma e ressaltando que essas são localizadas dentro de contextos 

geográficos, históricos e sociopolíticos, ou seja, a forma como se dão as práticas 

cineclubistas não serão definidas no mesmo modelo em todos os espaços e tempos, 

podendo existir a coexistência de múltiplas configurações cineclubistas em uma 

mesma cidade, pelo motivo dos cineclubes serem organizados a partir das relações 

que se dão nesses espaços, essas que estão dentro de uma rede de relações 

sociais.  

Antes de entrar nas teorias que irão pensar a prática cineclubista e suas 

transformações na sociedade, vejo a necessidade de refletir sobre o papel do 

cinema, pois uma pergunta que pode ser feita ao pensar o cineclube é:“Porque o 

cinema e não outra arte?”, uma vez que existem outros clubes, como exemplo um 

clube do livro, mas qual a importância e o que faz o cinema ser uma arte capaz de 

motivar tantas pessoas para organizar exibições e o debater? Existem diversas 

teorias para tentar explicar a potência das artes, em específico do cinema em grupo, 

tentar abranger todas seria uma tarefa extensa, logo, entendendo as limitações de 

um trabalho de conclusão, duas são as visões que poderiam responder. A primeira 

delas fala não especificamente do cinema, mas sim das artes em geral que seria a 

“partilha do sensível” de Rancière (2015) um conceito sobre as práticas das artes, a 

partir da estética de produzir um “comum”, sendo assim também uma atividade 

política, assim como o autor descreve: “A partilha do sensível faz ver quem pode 

                                                           
12Defendendo então o cineclubismo não somente como um movimento, seja ele cultural, social ou 

institucional, mas também como um conjunto de práticas sociais ou seja, entender que o 
cineclubismo é formado por agentes que estão inseridos em um sistema cultural e por isso essas 
relações são perpassadas por símbolos e significados culturais que irão orientar suas ações. 
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tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que 

essa atividade se exerce.” (RANCIÈRE, 2015, p.16). O autor ainda irá destacar que 

o cinema, na modernidade irá ocupar um papel importante na “partilha do sensível” 

que antes era atribuído à literatura.  

A segunda visão está baseada na ideia exposta pelo autor Graeme Turner, 

em seu livro “ Cinema como prática social”, onde o mesmo irá trabalhar o cinema  

como “ uma fonte de prazer e significado para muita gente em nossa cultura” 

(TURNER, 1997,p. 49). Sendo assim, tomando a teoria do autor como base, o 

cinema é formado como um conjunto de imagens e sons, permeados de símbolos 

culturais, feito como uma prática social, por ser resultado de relações entre a os 

agentes sociais dentro da sociedade, por sua vez, produzidos por uma indústria 

cinematográfica.  O Turner  irá apresentar exemplos dessas relações, como “ [...] 

entre imagem e o espectador, a indústria e o público, a narrativa e a cultura, a forma 

e a ideologia [...]” (TURNER, op.cit, p.49). O cineclubismo irá se apropriar das obras 

cinematográficas e a partir delas, produzir novas relações, não apenas as esperadas 

pela indústria cinematográfica. 

A partir dessas visões, pode-se começar a pensar as formas como se 

organizam os cineclubes. Uma delas é o associativismo. Pode-se pensar o conceito 

do cineclubismo de múltiplas maneiras como será explicitado ao longo do texto mas 

para além das definições, o ponto central para a compreensão das práticas 

cineclubistas, levando em consideração a construção histórica delas, é a 

organização democrática. Macedo irá escrever sobre essa organização democrática 

a partir do público e da forma como o mesmo se organiza a partir de alguns 

princípios comuns ao cineclubismo como “associativismo democrático, ausência de 

finalidade lucrativa, compromisso ético.” (MACEDO, 2010,p.44). A partir de Gauthier 

(1999 apud MACEDO, 2010) será possível aglomerar alguns princípios básicos que 

são chamados pelo autor de “protocolo cineclubista” que dentre estes estão “ [...] 

sistematicidade das sessões, debate, publicações, luta contra a censura, defesa do 

cinema independente ( em vários sentidos: econômico, estilístico, etc), crítica da 

alienação, produção de filmes que refletem esses princípios.” (MACEDO, 

2010,p.43). Em outras palavras, Gouvêa (2007 apud Lourenço 2009, p.12) define o 

cineclubismo “Como um sistema de interação, onde diversos agentes, de diferentes 

trajetórias, se reúnem com um propósito comum, que é o de assistir e discutir sobre 
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cinema. Sua eficácia simbólica é a capacidade de colocar em prática suas ideias, 

analisá-las e criticá-las, sempre por meio do diálogo vigoroso com as pessoas e 

suas leituras.”.  

Essa organização só é possível pois existe um sistema de símbolos 

compartilhados sobre o que é a prática cineclubista, assim como irá argumentar 

Lourenço (2009, p.3) que devido ao “seu caráter sistemático, pela sua 

excepcionalidade, ter como condição de existência o caráter social, sua eficácia 

simbólica, a crença em ideal específico, a defesa de um cinema diferente dos 

padrões da grande indústria cultural.” que se pode entender o cineclubismo como 

um ritual, onde segundo o autor, a sociabilidade se dá através dos interesses e 

valores que se demonstram a partir da escolha de filmes, no ideal da construção de 

um espaço coletivo, gostos artísticos, práticas culturais, preferências políticas e 

ideológicas.  

Por esses motivos é que se enxerga a importância de se compreender o 

cineclubismo como ritual, pois é nele que “a sociedade vivencia e dramatiza 

dimensões da vida social e reflete sobre si mesma.” (LOURENÇO, 2009, p.4). Por 

isso, torna-se importante na pesquisa entender os símbolos do ritual cineclubista 

para compreender quais são esses valores compartilhados dentro de um sistema 

social, uma vez que os símbolos são formas concretas de valores assim como 

ressalta, Lourenço (2009, p.6). Assim como não se deve “analisar os símbolos rituais 

sem estudá-los numa série temporal em relação com outros “eventos” pelo motivo 

dos rituais não existem em um vazio político ou social, está relacionado com outras 

dinâmicas da vida social.” (LOURENÇO, 2009, p.5), ou seja, ao refletir e analisar as 

práticas cineclubistas, é necessário observar dentro do contexto tecno-sociopolítico 

quais transformações, valores e situações estão postas.  

Dentro da análise do cineclubismo como um local de organização coletiva, 

uma abordagem é pensar na caracterização do cineclube como movimento social, 

se fundamentando em uma perspectiva utilizada por Arato e Cohen, baseada em 

Habermas, partindo do conceito de “mundo da vida”, para entender como os sujeitos 

orientam suas ações a partir de normas sociais, o definindo como: 

[...] um reservatório de tradições implicitamente conhecidas e de 
pressupostos automáticos que estão imersos na linguagem e na cultura e 
são utilizados pelos indivíduos na vida cotidiana. Por outro lado, o mundo da 



   

 

32 
 

vida, de acordo com Habermas, contém três componentes estruturais 
distintos: a cultura, a sociedade e a personalidade. Na medida em que os 
atores se entendem mutuamente e concordam sobre sua condição, eles 
partilham uma tradição cultural. Na medida em que coordenam suas ações 
por intermédio de normas intersubjetivamente reconhecidas, eles agem 
enquanto membros de um grupo social solidário. Os indivíduos que crescem 
no interior de uma tradição cultural e participam da vida de um grupo 
internalizam orientações valorativas, adquirem competência para agir e 
desenvolvem identidades individuais e sociais. A reprodução de ambas as 
dimensões do mundo da vida envolve processos comunicativos de 
transmissão da cultura, de integração social e de socialização.  ( ARATO; 
COHEN, 1994 apud GOHN, 1997, p. 137-138):  

 

Sendo assim, a partir da compreensão dos cineclubes como um dos espaços 

de transmissão de valores compartilhados e a organização de espaços 

associativistas, com projetos democráticos, pode-se enxergar no cineclubismo 

características de movimentos sociais, que segundo Gohn (1997) se baseando em 

Habermas: “eles criam possibilidades de novas relações sociais e de novas formas 

de produção, ao gerarem processos novos quando da busca de soluções 

alternativas aos problemas comuns enfrentados por seus participantes.” (GOHN, 

1997, p.138) Podendo ser vistos com um potencial de criar e expandir os espaços 

públicos da sociedade civil. 

Partindo da leitura do livro “Mudança estrutural da Esfera Pública” (1962) do 

sociólogo Jürgen Habermas, foi possível desenvolver melhor a ideia do que seria 

público. A esfera pública em uma das concepções de Habermas (1984) seria de 

proprietários privados pensantes e letrados reunidos em um público, retomando aos 

ideais liberais das revoluções burguesas, considerando naquela esfera todos à nível 

de iguais como meros humanos. Mesmo que o autor comente que essa igualdade 

seria apenas uma aparência, uma vez que existia uma divisão de gênero e classe 

dentro dessas esferas públicas burguesas, a ideia de igualdade em um público 

permanece no seu caráter ideológico que forma a subjetividade dos agentes na 

sociedade. Levando em consideração essa ideia, pretende-se compreender que 

esse conceito de esfera pública pode ser utilizado para compreender as relações 

cineclubistas, porém entendendo que a definição se refere a um período anterior ao 

atual e sua aplicabilidade se dá em aparência, devido às particularidades que estão 

presentes nos cineclubes contemporâneos, ou seja, o conceito de esfera pública 

pode servir para entender os cineclubes ao considerar-se os mesmos como um 
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espaço de pessoas privadas que em público debatem ideias e experiências, gerando 

e compartilhando valores em comum de um grupo social, no caso um grupo de 

amantes de cinema.  

Uma diferença da esfera pública burguesa que não permanece no 

cineclubismo é que na descrita por Habermas (1984), seria uma reunião de 

proprietários, ou seja, burgueses mas uma característica que continua é a formação 

cultural das pessoas participantes dos cineclubes, pois, essas que participam das 

sessões em sua maioria têm uma formação cultural anterior, seja literária, musical 

ou principalmente cinematográfica(importante ressaltar que com a evolução do 

acesso à cultura, outras classes sociais não burguesas adquirem formação cultural, 

proporcionando-as um maior acesso à esses espaços). Na atualidade, não se 

observa que estes necessariamente sejam proprietários, mas sim intelectuais, entre 

outras profissões liberais, professores e até mesmo trabalhadores. Portanto, o 

caráter burguês permanece apenas em ideologia liberal. 

 O autor, ainda comentará da transformação dessa esfera pública burguesa 

do público pensador de cultura para o público consumidor de cultura, onde se antes 

pessoas privadas se reuniam em público como proprietários para debater o que 

tinha sido lido ou ouvido que foi se desfazendo para pessoas privadas consumidoras 

de cultura que vão ao cinema, compram livros ouvem rádio, sendo esses meios uma 

forma de controle de consumo. Aqui, se observa que o cineclubismo vai diretamente 

contra o pensamento de uma “indústria cultural” focada nos bens de consumo de 

massa, defendendo uma cultura cinematográfica mais crítica e com uma proposta 

democrática de ampliação do acesso, porém além da ampliação de consumo. 

Portanto, mesmo que não esteja no centro do debate de um cineclube a política, 

somente a concepção de um cinema não vinculado ao consumo, a partir do apoio 

aos filmes independentes, produção de filmes fora das grandes indústrias e a 

ausência de cobrança nas sessões, demonstra não apenas como ideologia, o 

contraponto à ideia de público consumidor. 

Ao considerar cineclubismo como ritual e esfera pública onde seus 

integrantes criam significações sobre os símbolos e práticas ali compartilhados, 

também a se pensar nos potenciais e refletir sobre o caráter crítico do cineclubismo 

perante a sociedade, logo, reflete-se sobre quais os impactos da participação dos 
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agentes nesses espaços. Uma das teorias diz respeito ao caráter de formação dos 

cineclubes, formação essa que pode ser do público, uma formação crítica, política, 

cultural. A dúvida que surgiu para a hipótese do trabalho foi: qual seria a diferença 

entre educação e formação nos ambientes cineclubistas? Algumas diferenças e 

definições podem ajudar a esclarecer o que cada conceito pode representar, uma 

vez que uma mesma palavra pode ter significados distintos, de acordo com sua 

aplicação dentro de um contexto que no caso é o do cineclubismo. Macedo (2010) 

trará duas definições que retomarão às reflexões teóricas em relação à história e as 

práticas dos ambientes cineclubistas. Sobre o conceito de “educação”, o autor 

escreve como sendo uma prática utilizada “no sentido de equipar, preparar o público 

para defesa de seus interesses, capacitando-o a melhor organizar e exprimir sua 

visão de mundo.” (MACEDO, 2010, p. 43). Enquanto a definição de “formação” será:  

 

O filme como veículo transversal na abordagem de segmentos do 
conhecimento ( o próprio cinema, literatura, história, geografia, dança, etc); 
na abordagem da experiência coletiva ( saúde, civismo, segurança...) e na 
construção da identidade ( autoconhecimento da vida comunitária, sua 
história, etc). ( MACEDO, 2010, p.49) 

 

Portanto, o autor irá apontar que, nesse sentido, a exibição do filme seguido 

do debate, nos públicos modernos não tem mais o caráter de “educar”, uma vez que 

o mesmo já domina a linguagem do audiovisual, por estar submetido à ela no 

cotidiano por outras mídias, além do cinema, como televisão, internet, DVD, 

plataformas de streaming que irão socializar os agentes na sociedade, considerando 

o grande consumo de bens culturais no capitalismo contemporâneo. Por isso, o 

caráter formativo do cineclubismo estaria em, para além de disponibilizar o acesso 

aos filmes, proporcionar um debate qualificado, chamado pelo mesmo de 

“apropriação crítica” que permita “a troca de experiências pessoais e comunitárias 

com vistas ao reconhecimento e construção coletiva da visão de mundo dos 

interesses e identidade do público.” (MACEDO,2010, p. 49), tendo o público como 

ponto central do cineclubismo, entendendo que esses são os agentes que 

transformam as relações sociais. 

Logo, tendo em vista a argumentação do cineclubismo como um espaço para 

o público em uma sociedade onde o audiovisual contém uma importância 



   

 

35 
 

significativa na construção de agentes, em uma sociedade democrática, o 

cineclubismo deveria, segundo Macedo (2010), estar em uma posição de 

importância na sociedade e estimulada pelo Estado. 

Um primeiro passo, nesse sentido, é a regulamentação do cineclubismo pela 

instrução normativa número 63, de 2 de outubro de 2007 da ANCINE que o define 

como “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.” (ANCINE, 2007, 

p.1). Outra política pública também foi a respeito do cineclubismo, a meta 30 do 

Plano Nacional de Cultura que visa o aumento para 37% dos municípios com 

cineclubes, através do “Cine Mais Cultura”, projeto que visava a difusão e formação 

de cineclubes com catálogo de filmes brasileiros pelo país, porém o projeto se 

encontra descontinuado. Na pesquisa, realizada em Campos Dos Goytacazes, não 

foi possível encontrar cineclubes que participassem ou já tivessem participado desse 

programa de incentivo ou outros, porém, o questionamento que se faz é quais 

seriam as políticas públicas eficazes para a difusão de cineclubes com o foco no 

público e quais seriam as diferenças de cineclubes fundados por esses incentivos e 

os criados por iniciativas orgânicas.   

Porém, como dito no último parágrafo, na pesquisa empírica o campo 

cineclubista em Campos dos Goytacazes não é composto sobre cineclubes com 

incentivos do Estado, mas sim de iniciativas de grupos, seja de extensão 

universitária, alunos universitários ou da comunidade local que se organizam para a 

criação dos cineclubes. São essas experiências cineclubistas que irei abordar no 

próximo capítulo. 
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 CAPÍTULO 3 - O CINECLUBSIMO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 

3.1 - CAMPO CULTURAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES. 
 

Antes de entrar propriamente na exposição e análise do cineclubismo em 

Campos dos Goytacazes, é preciso dar um breve panorama de como se constrói e 

qual a situação do cenário das atividades culturais na cidade. Compreende-se que 

esse é um tema extenso e complexo, portanto não se pretende dar uma análise 

completa e factual de todo o cenário que abrange política, economia, interesses 

sociais, entendendo que a cultura está vinculada a todos esses aspectos, mas para 

alcançar o objetivo de explorar e elucidar o campo cultural da cidade, será utilizado 

como base Terra (2016), assim como relato de cineclubistas entrevistados.  

Campos dos Goytacazes é uma cidade localizada na região Norte 

Fluminense, sendo este o maior município fluminense, com a população de 463.731 

pessoas, segundo IBGE (2010). Por ser uma cidade com uma história que remete 

ao império, muitas tradições são presentes, como aponta Terra (2016, p. 1094) 

A cidade, por exemplo, tem forte tradição na cultura sucroalcooleira e suas 
tradições herdadas dos africanos que aqui vieram servir como escravos. 
Com eles, vieram suas contribuições culturais como na dança, com o jongo, 
a manachica e a capoeira. Na música podemos citar o samba de raiz.  

Porém, por falta de incentivo público e comunicação com os órgãos públicos 

de cultura, essas tradições e atividades culturais não comerciais carecem de 

recursos para acontecer.  

Das ações públicas municipais, a produção cultural, “reconhecida e 
estimulada pelo poder público”, em Campos na contemporaneidade parece 
ter ficado restrita a uma Cultura que permeia por dois únicos e equivocados 
caminhos, seja o elitista que não reconhece a população menos favorecida 
como consumidoras e fomentadoras culturais, sendo uma produção para 
poucos abastados, ou então, por outro lado, se colocando na perversidade 
da cultura populista, utilizada para meios nefastos de perpetuação de poder. 
Neste cenário, grandes shows midiáticos são realizados na política do 
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entretenimento, em detrimento de um planejamento cultural em prol do 
enriquecimento da população como um todo. (TERRA, p. 1094-1095) 

 

Sobre o cenário cultural, é relatado pelos membros do Cineclube Marighella, 

Gustavo e Fábio, a partir de uma entrevista realizada com os mesmos, como estes 

percebem as atividades culturais. Estes irão comentar como as universidades, 

principalmente as públicas, presentes na cidade, sendo elas, Instituto Federal 

Fluminense (IFF), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Estadual 

Norte Fluminense (UENF), movimentam economicamente e culturalmente a cidade.  

Gustavo: Eu acho que o cenário está bem movimentado, eu percebo que 
com o tempo isso foi melhorando, vamos botar ai desde a jornada de 2013 
para cá, vamos colocar nos últimos 5 anos aí, eu tenho percebido que o 
cenário está mais movimentado. Acontece que público universitário é o que 
mais movimenta o cenário, é uma galera avida por eventos, por atividades. 
Tem muita gente de fora, então é necessariamente uma galera ávida por 
fazer coisas e se reunir, enfim. Então o público universitário eu percebo, 
como eu sou um pouco mais velho, não tenho ligação com universidade 
como o Léo tem, que o Léo da aula em universidades, então ele está ali, ele 
está trocando essa ideia com a galera. Eu que estou mais de fora, quando 
eu me aproximo da turma da universidade eu percebo que é uma galera 
que realiza bastante. Mas não necessariamente atividades só na 
universidade, fora também. Essa galera que fez o circuito do centro, foi um 
negócio interessante. Mas uma coisa que eu percebo é que as grandes 
atividades, assim, os grandes eventos da cidade, tirando os eventos 
comerciais, agora, eventos aberto ao público, eles são eventos comerciais 
feitos por pessoas que tem contatos, então, você vai fazer um evento 
maneiro, sei lá, democrático, na praça do Liceu, é um trabalho do caramba, 
o cara corta um dobrado para conseguir fazer, ver deliberação disso e 
daquilo. Agora para fazer um evento de cerveja artesanal com patrocínio é 
mole, entendeu? Então essa é uma dificuldade que os movimentos mais da 
sociedade civil, no caso desorganizada, que não tem um patrocínio, o cara 
tem uma certa dificuldade para fazer um samba, que se ele quiser fazer na 
praça do Liceu é mais difícil. Entendeu? E esses eventos comerciais estão 
centrados por aqui. Você não vê nenhum evento comercial, pelo menos eu 
não vejo, divulgação de nenhum evento acontecendo em Guarús, dos 
grandes. Então o evento acaba sendo comercial de mais. Então os grandes 
eventos são comerciais de mais, os pequenos, eu vejo a turma da 
universidade, os universitários de modo geral organizando com bastante 
variedade.  

 

Fábio: Sim, por isso que acho que a grande maioria dos movimentos 
culturais universitários são dentro da universidade mesmo. É sempre 
dentro, mas é isso. Eu já até conversei com o Gustavo, a gente já 
conversou sobre isso uma vez que Campos é uma cidade universitária, não 
tem investimento industrial, nem questão histórica, a cana de açúcar, a 
galera não deixou o petróleo vir para cá, tem um monte de política por trás, 
mas Campos é uma cidade universitária. O que faz o capital girar aqui é a 
galera que vem de fora, São Fidelis, Cambuci, Itaocara, Itaperuna, São 
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Gonçalo. Depois que veio o ENEM ainda que democratizou o vestibular. 
Tem mais gente aqui jovem que vem de fora do que daqui mesmo. E quem 
é daqui e está fazendo ensino médio, sai, quer sair. Então, está crescendo 
culturalmente, está crescendo atividade na rua, o movimento de fotografia 
em campos é forte, é crescente, tem o coletivo Cabeçada agora que é um 
coletivo, tem o ateliê da luz que é mais comercial, mas ensina fotografia a 
todo mundo, faz atividade na rua.  

 

Gustavo: Eu tenho visto, é fragmentado, mas acontece, mesmo que 
pequeno. Então você vê divulgação de Yoga no final de semana no jardim 
São Benedito de graça, roda de conversa sobre feminismo no jardim São 
benedito, rola. Não necessariamente dentro da universidade, mas são 
menores, são fragmentados. Iniciativas culturais maiores, normalmente 
precisam de mais trabalho e precisam de mais dinheiro, então aí que 
esbarra a grande dificuldade. Onde você vai arrumar gente para fazer, com 
capacidade técnica para fazer a atividade e onde vai arrumar grana para 
fazer o negócio, visto que hoje em dia o patrocinador só quer associar a 
marca com o que é muito bom para ele. Então essa é uma questão, mas eu 
vejo como crescente as iniciativas culturais em Campos.  

 

Logo, o que se pode observar, em geral, no campo cultural da cidade de 

Campos dos Goytacazes a partir dos parágrafos acima é, por ausência de um 

programa de eventos culturais que satisfaça as necessidades da população, esta, de 

forma associativa em grupos pequenos ou individualmente, se organizam e realizam 

atividades, muitas das vezes essas que são isoladas e estão vinculadas à 

universidade ou à universitários. Tendo em vista essa introdução de como é 

construído o cenário cultural onde estão presentes os cineclubes, é possível 

adentrar nas suas experiências e visões.  

 

3.2 – AS EXPERIÊNCIAS CINECLUBISTAS 
 

3.2.1 - Cineclube Goitacá13 

Um cineclube que vem sendo construído inicialmente de agentes que antes 

pertenciam a outros cineclubes de Campos que foram pioneiros do cineclubismo no 

século XXI, estes primeiros, assim como relatado por Arthur, professor da UFF 

aposentado, em entrevista individual, em um contexto onde a partir do fechamento 

                                                           
13

 Em atividade, todas as quartas-feiras às sete horas da noite, localizado em um edifício comercial na área 

central da cidade. Os filmes são escolhidos todas as semanas por um dos participantes do cineclube, sendo este 

o qual fica a frente do debate.  



   

 

39 
 

dos cinemas de rua e abertura de salas comerciais em shoppings, viu-se a 

necessidade da criação de um cineclube. 

os cinemas foram fechando, foram perdendo espaço... então houve a 
necessidade de ter novas salas, e ai começaram a aparecer as salas em 
shoppings ... bem mais tarde né. E esses cinemas não passavam filmes que 
a gente gostaria de ver, tanto do passado quanto do presente. Então aí veio 
a ideia de cineclube. Algumas pessoas se reuniram para formar um 
cineclube ...e acho que não foi a única, sabe, mas essa foi a que vingou 
mais, reunindo umas 4 ou 5 pessoas assim que começaram, se ofereceram 
para fazer projeção de filmes comentados. 

 

Após o fechamento do espaço onde era feito o cineclube, este retoma em 

2012 em uma sala emprestada por um amigo dentista, sendo esta sala, hoje em dia 

um centro cultural, onde existe uma pequena sala de cinema, onde ocorrem além do 

cineclube, palestras e cursos, ao lado do consultório do mesmo, localizado no 

edifício Medical Center.  

Quanto aos objetivos do cineclube, pode-se observar e a partir das 

entrevistas que o mesmo está mais voltado para a finalidade de uma reunião de 

amantes do cinema que desejam em coletivo debater suas visões sobre os filmes, 

analisando esteticamente, a narrativa e outros aspectos artísticos das obras, 

diferenciando-se assim, a partir de uma referência dos cineclubes da época da 

ditadura, dos cineclubes políticos.  

 

Luciana: Eu conheci um cineclube na época que era o cineclube do Leme 
na década de 70, resistência à ditadura então o cineclube tinha esse papel, 
então todo movimento na área de cultura era um movimento de resistência 
que se fazia, de abordar assuntos, assistir filmes que você não tinha direito 
e não passavam, né. Ali, a partir de ...então, o cineclube ele era uma 
ferramenta, diferente eu acho aqui. Hoje eu vejo o cineclube com um fim em 
si mesmo, ESSE cineclube. Eu sei que em campos, eu leio jornal, eu vejo 
que tem cineclube na UFF que tem um viés político, tem uma direção. Aqui 
eu vejo que não, não tem uma direção, a direção é o cinema mesmo, ele é 
transparente. Quando eu conheci o cineclube ele era uma ferramenta. Se 
discutia cinema, mas aí todos os filmes eram filmes que davam mote, não 
se passaria um filme sem nenhum conteúdo político.  Era um conteúdo 
psicológico, filosófico, de vida, de questionamento, de uma época que não 
se discutia.  
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Porém, apesar da distinção feita, pelos próprios componentes do cineclube, 

os mesmos relatam sobre a importância de um cineclube existir a diversidade e a 

abertura para debates em todas as áreas, mesmo políticas, sendo assim, 

frequentemente existem discordâncias entre os membros, porém, por partilharem de 

um valor democrático, as diferenças se tornam fomento ao debate, assim como 

pode ser observado na entrevista:  

 

Sandra: E é muito melhor você assistir um filme acompanhado do que 
sozinho. Eu por exemplo moro sozinha, então é muito ruim assistir um filme 
e depois não ter com quem conversar, discutir uma atuação, por exemplo. 
Pessoas que pensam às vezes como você ou então divergem, mas sem 
muita agressão sem nada, todo mundo aceitando muito a opinião do outro. 

Felipe: É essa é uma divergência boa 

Sandra: É uma divergência boa, divergência no bom sentido.  

Marcelo: Já eu gosto de assistir o filme pela primeira vez completamente 
sozinho, para depois eu vê-lo com outras pessoas até para comparar 
reações, não só com as minhas iniciais, com as minhas assistindo depois 
como também das pessoas. Eu gosto muito de ver sozinho pela primeira 
vez, eu já assisti alguns aqui pela primeira vez, mas se eu puder... Quando 
anuncia, às vezes a gente anuncia muito em cima da hora, porque já teve 
filme aqui que eu não tinha assistido, mas eu fiz questão de assistir para 
depois assistir aqui. 

Sandra: Já eu não, eu gosto da surpresa. 

Daniel: Tem pouco tempo que eu estou aqui no cineclube, tem o pessoal 
que já é de casa e tudo, mas o que chama atenção e dá realmente vontade 
de vir é a diversidade, essas perspectivas, cada um traz sobre o filme, cada 
um observa um detalhe faz associação a alguma coisa pertinente, algum 
acontecimento durante o curso do filme e eu acho que é isso, né. Acho que 
o cineclube acaba sendo uma busca pela completude, cada um tem uma 
visão muito particular e particularizada daquele filme, mas quando cada um 
expõe a opinião sobre determinado acontecimento durante o curso do filme 
é interessante porque preenche essa incompletude individual porque até 
então é como se fosse uma sintonização à uma corrente hegemônica, 
mandaram então é assim, se for para pensar assim você vai assistir em 
casa, né, não tem muita necessidade. Mas quando você discute com uma 
pessoa, poxa minha perspectiva é essa, minha perspectiva é aquela, é 
interessante você interpretar ela assim. E acho que é isso que traz a 
riqueza, né, do cineclube propriamente dito. 

 

Um dos motivos para valorização das diferenças no cineclube, a partir da 

observação e entrevistas, se dá a partir da sociabilidade proporcionada no espaço 

que cria uma rede de relações entre os participantes e proporcionam que os 

mesmos compartilhem de ideias e possam ter uma experiência coletiva 
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Felipe: Uma coisa que me agrada aqui é a gente ter essa experiência em 
grupo, hoje em dia você pode até ir ao cinema mas não é comum ir muita 
gente junta ao cinema. A gente vindo aqui toda quarta a gente vai se 
conhecendo, vai criando uma amizade a gente podendo estar vendo o filme 
junto, debatendo, a gente sai daqui fica lá embaixo conversando, no final do 
ano a gente costuma marcar alguma coisa. Eu acho isso bacana até, isso 
se perdeu muito, né. Hoje em dia você pode até falar tem fórum na internet 
mas não é a mesma coisa muito impessoal, né. E eu acho que aqui é ...tem 
gente que corre mais atrás, mas tem gente que só vai assistir um tipo de 
filme aqui. 

Sandra: E você cresce muito também, eu gosto muito desse negócio do 
outro, o que o OUTRO pensa, eu acho interessante. Ninguém aqui também 
está afim de convencer ninguém, ninguém quer impor e convencer, todo 
mundo expõe. 

Essa ideia do coletivo se expressa na organização do cineclube, onde em 

cada semana um integrante pode apresentar um filme de sua escolha e o mesmo 

ficará responsável de fazer comentários iniciais, fomentar o debate. Sendo assim, 

por mais que existam frequentadores mais assíduos que acabam sendo aqueles que 

apresentam mais vezes, existe uma rotatividade e respeito à escolha de outros 

participantes. 

 

Sandra: E também tem uma característica daqui que quando o 
apresentador traz, é um filme que ele gosta muito e que ele sente a 
necessidade de dividir com outras pessoas que ele gostou daquele filme e o 
porquê dele ter gostado, não é assim? A característica é essa daqui um 
filme que ele gostou muito assistiu até várias vezes e quer dividir aquela 
felicidade com seus amigos. 

Felipe: Isso é até curioso, até ano passado eu só trazia filmes que eu 
achava que pouca gente viu e eu gostei muito. Esse ano já comecei a trazer 
uns filmes mais clássicos. Esse ano teve muita homenagem também. Milos 
Forman, aí foi 50 anos de 200114 [Uma Odisseia no Espaço], agora o 100 
anos de Bergman, aí acabei entrando em muita homenagem, mas é uma 
oportunidade de a gente assistir filme que foi pouco difundido.  

 

Portanto, o que se percebe nesse cineclube é que por ser um cineclube com 

regularidade semanal, com integrantes que já participam há um longo período do 

espaço cineclubístico, seja nesse ou em outro cineclube, sendo uma característica 

de boa parte dos integrantes, com algumas exceções, de se interessar no 

cineclubismo a partir da definição de reunião de amantes do cinema que se juntam 

para debater e estudar cinema, com uma abordagem estética. Contudo, como dito, 
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 Stanley Kubrick, 1968, Estados Unidos. 
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alguns participantes consideram mais importante o debate político e documental dos 

filmes. 

Uma característica importante de se observar nesse cineclube é, pela maior 

parte dos integrantes terem mais de 30 anos e já terem passado por trajetórias e 

experiências anteriores no audiovisual e cinema, os mesmos não percebem no 

cineclubismo um espaço de formação, mas sim um espaço democrático onde é 

possível existir uma partilha das experiências, sejam essas com referências à uma 

formação formal em cinema, de produções audiovisuais ou experiências cotidianas. 

Outro espaço que também é composto por alguns dos integrantes do 

cineclube e um apoio para as atividades é o jornal Folha da Manhã, onde são 

divulgadas as sessões, assim como seus resultados. Também são publicadas 

algumas das críticas cinematográficas fazendo assim uma extensão da ideia de 

expansão da cultura cinematográfica, remetendo aos cineclubes citados no primeiro 

capítulo que se utilizavam dos jornais e revistas para a mesma finalidade.  

 Levando em consideração esses aspectos, as relações entre os agentes se 

tornam mais estreitas, possibilitando uma maior intimidade estes que irão partilhar 

das suas opiniões políticas e culturais, como é possível perceber antes das sessões, 

frequentemente os integrantes debatem sobre cultura, práticas sociais, 

acontecimentos políticos, chegando até a discussões intensas que porém se 

encerram a chegar o horário da exibição. Após a sessão e em horários fora do 

cineclube também é frequente conversas entre participantes, seja sobre os filmes ou 

outros assuntos. 

 

 

3.2.2 - Cineclube Mercedes Batista15 

 

É importante destacar que este cineclube é resultado do interesse de 

integrantes do coletivo Mercedes Batista, que tem como pauta o debate da 

etnicidade e cultura negra, por cinema e que enxergaram nele a possibilidade de 

                                                           
15

 Cineclube composto por estudantes da UFF que compõem o Coletivo Negro Mercedes Batista. As sessões 

ocorrem normalmente nas “calouradas”, em eventos universitários ou a partir de datas especiais. O local onde 
ocorrem as sessões é a UFF Campos dos Goytacazes. Os filmes são escolhidos pelo coletivo.  
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reunir pessoas e propor um debate mais horizontal e acessível para quem tivesse 

interesse sobre a temática. E só apenas depois de algumas sessões perceberam 

que esse espaço se caracterizaria como um cineclube.  

Juliana: A gente fez alguns eventos já com o cineclube, primeiro a gente 
fazia só a gente. Porque na realidade a gente queria ver filme todo mundo 
junto. Então a gente foi, acho que foi uma coletânea de filmes de tipo, 
material de apoio para a lei 10.639, que foi na época do tcc de uma das 
meninas do coletivo, então todo mundo viu para ajudar ela a desenvolver. Ai 
tipo assim, essa experiência com a gente deu muito certo, a gente ter a 
ajuda do audiovisual e poder falar sobre isso depois. Ai os encontros foram 
sendo mais vezes, ai a gente acabou pensando ...se não se denominaria 
um cineclube.  

Aí geralmente a gente faz ele, a gente faz só a gente mesmo, acho que 
essa é a terceira ou quarta vez, todo começo de período a gente faz na 
calourada que eu acho que é uma ideia de geral mesmo, compartilhada, 
que acaba chamando a galera e a gente consegue acabar falando melhor 
sobre, porque às vezes tem muitos assuntos, não que tem assuntos, mas 
as vezes a pessoa fala para entrar em coletivo tem que sei lá, saber não sei 
quantos livros, tem que ser militantudo e tal, ai tipo assim, chamar a galera 
para discutir um filme, refletir sobre isso, deixa muito mais aberto e tal, até 
porque a gente procura filmes ou referências que sejam acessíveis para a 
galera , até para as discussões ficarem mais ... não sei a palavra ... até mais 
iguais mesmo, sabe? Até a do começo do ano que foi da calourada a gente 
fez com Get Out!16o Corra! Tinha saído a pouco tempo, aí tipo, nesse Corra! 
Uma amiga nossa, a Lia, estava fazendo o TCC dela e estava lendo o 
Fanon e era um dos livros que até o Jordan Peele cita em outras paradas 
que é o diretor do Get Out! Ai ela estava lendo e acabou dando uma 
introdução para a gente e ficou mais tranquilo. Esse que foi o Ó Pai, Ó17 foi 
que como está entrando muito calouro que estava querendo fazer parte, 
foram eles que escolheram. Aí eles falaram que queriam um filme nacional 
porque seria maneiro e tal.  

 

Por isso, uma particularidade é o cineclube estar vinculado a um coletivo, 

logo, é necessário compreender quais são as especificidades e características que 

esse modelo cineclubista tem. 

 A primeira especificidade está na geração dessas pessoas, entre 18 e 30 

anos, universitários de cursos de humanas, uma faixa de idade onde as e os 

integrantes não partilham das experiências da época de sucesso do cineclubismo 

dos anos 60 à 80, mas sim têm como referência outros filmes e linguagens 

audiovisuais, como exemplo de vídeos na internet, comerciais, filmes na televisão, 

proporcionando uma leitura, tanto política quanto cinematográfica distinta dos 
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 Jordan Peele, 2017, Estados Unidos.  

 
17

 Monique Gardenberg, 2007, Brasil. 
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cineclubes clássicos. A questão geracional também é importante para pautar o tema 

do cineclube. Por mais que não seja o foco da pesquisa, é necessário entender que 

a militância política que na ditadura e nas primeiras décadas da redemocratização, 

estava, pelo menos em aparência, focada em economia, modelos de governo, 

garantia dos direitos, de forma mais geral. já, a partir dos anos 2000, pautas 

identitárias como as de gênero, sexualidade, etnicidade foram se desenvolvendo 

como parte dos temas políticos. A geração que forma esse cineclube está inserida 

nesse modelo de militância onde, para além dos debates clássicos da política, 

entende-se que seja de suma importância se enxergar e debater uma política étnica, 

de gênero, de sexualidade. Por isso, enquanto um coletivo negro, o cineclube 

discute e têm no seu discurso e símbolos compartilhados, uma linguagem 

específica, um modo de se vestir, se colocar nos debates, porque além de estarem 

sendo compartilhados os valores de democracia, também são os valores de 

igualdade racial, igualdade de gênero e diversidade sexual. 

Essa visão da importância do coletivo com o debate de etnicidade negra pode 

ser vista na fala de Juliana, estudante de ciências sociais e que integra o coletivo, 

quando perguntada da importância de passar filmes com essa temática. 

Juliana: Cara, o Get Out! Para mim foi muito sensacional, e pô, o Jordan 
Peele ganhou prêmio de direção, de roteiro, de roteiro original e eu acho 
que principalmente os filmes que a gente escolhe tem né a característica de 
ter como protagonistas ou escritores ou atores negros e que tem essa 
devolutiva para a gente faça essa ponte. Acho que só a pegada da 
representatividade fica superficial, mas reconhecer a produção de uma 
pessoa preta e produções que já estão rolando e que elas podem ser 
popularizadas e que, cara, eu me sinto, tipo, para mim foi foda para 
caramba, no dia do Get Out! , pô, tinha sei lá, umas 50 pessoas, no começo 
do filme. Óbvio que não vou ficar contando até o final da discussão, mas 
tinha uma galera para caramba e a galera preta que estava do coletivo, se 
amarrou, e discutiu para caramba. Porra, ver que todo mundo viu e 
absorveu, a gente discutiu sobre o livro, que eram autores pretos, que eram 
protagonistas pretos, que aquilo é importante para a gente, sabe? Eu não 
sei assim, em uma frase certa, mas assim, de maneira subjetiva aquilo foi 
importante para a gente, estar junto, reconhecendo uma produção que 
levantou para caramba, e Ó Pai Ó também né, cara. É uma produção foda, 
de roteiro foda ...mas assim acho que fica mais aproximado até, por serem 
objetos do audiovisual, fica até mais aproximado para a galera as 
informações e as discussões ficam mais aproximadas e a gente consegue 
fluir muito melhor. 

Logo,por ser um cineclube ligado mais diretamente à um movimento social 

universitário, os objetivos e debates nesse espaço tendem a ser políticos, com 

discussões pautadas em problemas que afetam diretamente as pessoas que fazem 
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parte do mesmo ou que desejam ampliar seus conhecimentos sobre os debates do 

movimento negro. Por mais que seja um cineclube com um caráter político visível, 

não significa que o cinema seja secundário e não exista uma partilha de 

conhecimentos e técnicas cinematográficas, o foco político está em construir o 

espaço para gerar uma ajuda mútua aos integrantes do coletivo que se interessam 

em cinema. Assim como na fala da entrevistada ao ser perguntada qual seria o 

caráter político no cineclube. 

Juliana: acho que só por ele existir. A existência de a gente fazer, desde a 
escolha do filme até a gente se predispor a ver todo mundo junto até a 
gente se predispor a levar as considerações do filme para frente e discutir 
ela sobre a nossa realidade, para mim esse já é o caráter político dela. Eu 
digo até para a galera do coletivo, em algumas vezes que o caráter político 
principalmente das organizações pretas é elas estarem organizadas. Ali ta o 
caráter político delas, as pessoas pretas reconhecendo-se pretas e estarem 
organizadas em qualquer espaço organizadas. Aí organizadas de tipo todo 
mundo se conhecer intimamente e afetivo e ter reuniões e tal, marcar 
coisas. Para mim aí isso já se dá. Pessoas querendo tocar isso para frente, 
querendo tocar o cineclube que é uma ferramenta ótima que o audiovisual 
nos dá para conseguir abarcar mais pessoas, para o material ficar mais 
...sabe, mas palpável para as pessoas, para mim isso é o caráter político 
dele. 

 

Também sobre a importância do cinema para o movimento social, construído 

a partir do coletivo negro, Juliana comenta sobre a capacidade de construções 

utópicas e sua relevância:  

Juliana:Uma das paradas do afrofuturismo, é como o cinema que é uma das 
grandes influências possibilita a criação de um outro espaço. Que não é 
esse que está posto e se realiza em algumas produções. Alguns... não sei 
se foi uma atividade do coletivo, mas a gente discutiu muito o Pantera 
Negra18 e como o Pantera Negra possibilita não só... sei lá que a gente vai 
achar Wakanda ,tá ligado? Mas que possibilite mesmo que no imaginário a 
criação de um outro local possível, sabe? Tipo de pensar no linear histórico 
e como algumas histórias não são reconhecidas e como o cinema, e aí 
dentro da leitura afrofuturista, ele é muito importante. E como o auxílio do 
audiovisual, a criação da imagem do físico, da interpretação, como, sabe, 
criar outro lugar possibilite que a gente não fique preso a esse, ta ligado? 
Um dos filmes que eu gosto para caramba, é um dos filmes que... é meu 
filme favorito. Um Príncipe em Nova Iorque19. A entrada do Um Príncipe em 
Nova Iorque é tipo, é da Paramount né, ai entra em Zamunda, que é a 
entrada idêntica de wakanda. Que é assim, quando começam aquelas 
paradas assim e tal e é um plano né, entrando em Zamunda e abre assim e 
é um palácio e é a vida de um príncipe, tá ligado. Que é uma sociedade 
fictícia,Zamunda é de 88 mas é fictícia. E com todos os artifícios de criar 
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 Ryan Coogler, 2018, Estados Unidos. 
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algo real, assim como Wakanda. E como pensar nisso, dar essa 
possibilidade, porra, eu fico toda ...amigo, eu vejo muitas vezes a entrada 
desse filme, muitas vezes, eu tenho ele tipo, na minha área de trabalho 
porque eu vejo ele muito. E tipo assim, ele me faz coisas possíveis, me faz 
pensar que existe um reino possível. Já conversei com outras pessoas 
sobre isso e elas também pensam isso, essas realidades do afrofuturismo 
fazem manutenção da nossa utopia e é isso, se a gente tem movimento 
político sem utopia a gente não tem porra nenhuma.  

 

 

3.2.3 - Cineclube Sociológico.20
 

 

O cineclube Sociológico, coordenado pela professora Gisele, residia na 

Univesidade Federal Fluminense (UFF) de Campos dos Goytacazes e atuou no 

período entre 2014 à 2017. É importante ressaltar, para tentar compreender o que 

faz esses agentes cineclubistas se inserirem no cineclubismo, contar e entender um 

pouco de outras experiências cinematográficas, que são diferentes em questão de 

época, região, território e espaços frequentados. Nessa perspectiva, Gisele relata 

que sua inserção no cinema começa em sua cidade natal.  

Quando eu estava no colegial, tinha um centro cultural que se chamava 
centro cultural vitória que ficava no centrão da cidade e ele passava só 
filmes alternativos, assim, alternativos ao hegemônico, né, estadunidense, 
hollywoodiano. Eram filmes europeus, asiáticos e eu tinha uma amiga que 
adorava cinema também, então toda semana a gente ia ver um filme, a 
tarde , aquela coisa que hoje eu deliro de pensar. Você sair de casa para ir 
ver um filme, né, sei lá, japonês, ou chinês na quinta feira à tarde e na 
verdade, porque eu estou falando isso, eu acho que a ideia de cineclube ta 
muito ligado a ideia de filmes fora do circuito comercial. Então acho que aí 
veio minha paixão pelo cinema e por um cinema específico, que falasse de 
questões, que falasse de processos sociais, de dinâmicas da vida real, 
assim que necessariamente não precisa ter um conteúdo sociológico, não é 
isso. Mas são coisas que acabam não sendo comuns, acessível a pessoas 
de maneira geral. Então, a partir dessa experiência eu tive esse contato, e 
ai essa questão de demandar. Acho que depois que você descobre o 
cinema dessa forma você demanda muitas vezes esse tipo de espaço, né?  

 

 Por estar situada em uma universidade pública, alguns pontos são 

importantes de serem ressaltados. O primeiro dele, característica dos cineclubes em 

universidades, é que a maioria do público e da equipe de organização é formada por 
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 Atualmente o cineclube se encontra desativado. Sua fundação foi em 2014, na UFF Campos dos Goytacazes. 

As sessões ocorriam quinzenalmente às sextas-feiras. Os filmes eram escolhidos juntamente com textos a fim 

de produzir um debate sociológico.  
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estudantes universitários e professores, isso implica em produzir um cineclubismo 

com aspectos e linguagem, na maioria das vezes acadêmico. Sobre essa questão e 

o surgimento do cineclube, Gisele comenta: 

 

o projeto do cineclube sociológico estrito senso, ele nasceu de uma maneira 
muito despretensiosa. Na época eu era professora substituta 2014, e no 
segundo semestre eu dava uma obrigatória, teoria sociológica II, para o 
curso de ciências sociais. E nessa disciplina são trabalhados os clássicos 
né, Marx, Durkheim e Weber e Simmel, né. E a disciplina era de sexta feira, 
a noite, mas assim, era uma turma realmente sui generis, assim, os debates 
eram ótimos a aula ficava sempre... contava com a presença dos alunos e 
as discussões. E em um dado momento do curso, acho que tinha passado 
um mês de aula, e eu falava muito de filmes, por ter esse repertório. E eu 
sempre falava de filmes e aí tinham alunos da sala que também gostavam 
muito de filmes, né. É a Paulina, a Esther que já foi graduada, está na 
UENF agora e o Gabriel Paulino, é isso? E aí os três um pouco que 
abraçaram essa ideia. Porque na verdade o que a gente pode fazer é 
começar então a ver um filme antes da aula. Como era de sexta feira, a 
gente via um filme de tarde que tivesse a ver com a aula da noite. Mas eles 
encamparam a ideia de uma tal forma que aí isso virou página do facebook 
e fazendo enquete para escolher o filme que queria escolher, né. Virava e 
mexia era só nós quatro que assistia, mas realmente foi muito interessante 
do ponto de vista pedagógico, inclusive. Para mim enquanto professora, 
porque os filmes permitiram uma percepção de alguns aspectos dos textos 
trabalhados que foi muito interessante e ai com o termino da disciplina eu 
acabei sendo efetivada. No final desse semestre eu tinha prestado um 
concurso como efetiva, acabei sendo efetivada. Aí quando eu retomo no 
ano seguinte, era segundo semestre eu tive a ideia de manter o projeto, 
mas agora desvinculado à disciplina. Não dava mais teoria sociológica, eu 
fui efetivada na área de metodologia, você foi meu aluno de metodologia 
inclusive , e aí o que eu quis manter, aí nasce o cineclube sociológico estrito 
senso enquanto projeto que a ideia era trabalhar uma díade de filme-texto 
de teoria social. Então isso sempre foi um aspecto que eu nunca abri mão, 
né. De que o convite à participação, vinha acompanhado a um convite sobre 
determinado texto. E acho que isso foi uma experiência muito bacana.  O 
projeto acabou sendo desativado porque eu engravidei, tive licença 
maternidade aí eu voltei, até tentei reativa-lo. O Cláudio, professor Cláudio, 
se propôs, a gente conversou ele disse que tinha interesse, a gente tentou 
trabalhar junto, porque eu também não tava, mesmo tendo voltado da 
licença, quando a gente é mãe é diferente. E eu fazia encontros quinzenais, 
hoje por exemplo, se eu reativasse o cineclube, eu faria mensais o encontro 
mensal, mas na época eu fazia quinzenais, aí eu não tinha fôlego para isso 
e aconteceu de desmarcar porque minha filha ficou doente então acabou 
que a gente tentou manter o projeto durante uns 6, 8 meses. Acho que 
chegou a passar um pouco para o outro ano ainda, mas eu acabei 
decidindo por desativa-lo, mas aí a desativação tem a ver com falta de 
público também, as últimas exibições, assim, começaram super atrasadas, 
porque só estava eu e a Ester na sala, aí ficava esperando para começar e 
aí tenho horário porque tenho que buscar filha  e a sala aqui também tem 
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horário então não pode atrasar muito, enfim. E isso acabou me 
desanimando e acabei desativando o projeto. Mas é uma pena, é um 
projeto que eu acho assim que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz.  

 

Tendo em vista a fala acima, pode-se notar uma característica nesse 

cineclube em específico de se utilizar do cinema e do espaço cineclubista como um 

espaço de debate sobre a sociologia e conceitos sociológicos para além do texto, 

por enxergar o cinema como uma obra sensorial que é capaz de instigar 

pensamentos e sentimentos no telespectador, assim, fazendo com que o mesmo 

não seja enxergado como sujeito passivo, mas sim como agente que reage à 

produção e a reflete.  

 

Eu gosto de cinema então acho que é uma arte, uma expressão artística 
que permite um tipo de atravessamento, nos toca de uma forma que um 
texto teórico, pode me tocar, mas não sei se toca tão facilmente a sua 
geração por exemplo que é uma geração audiovisual, mais do que a minha. 
Então obviamente que eu adoro o cinema e tenho um encantamento pelo 
cinema em si, independente se vai ter um texto para eu discutir ou não né, 
mas do ponto de vista dessa ideia do cineclube sociológico a questão, eu 
acho que é uma geração que lê menos, tem mais dificuldade para ler e tem 
uma maior também, um obstáculo maior para apreensão desses conceitos 
abstratos. Por exemplo, dominação em weber, é dificílimo, eu acho o weber 
um autor difícil. Se eu não me engano, o texto que a gente estava lendo 
para dominação era do Economia e Sociedade os conceitos fundamentais. 
Mas por mais que é um texto do Weber que é pontuado, mas eu acho que é 
um texto difícil. E é muito fácil os alunos entenderem dominação, eu vou 
pegar esse exemplo que eu acho mais fácil ilustrar com exemplo mas não é 
só esse caso. É muito fácil quando você fala de dominação, particularmente 
para aluno de ciências sociais, eles pensarem em uma hierarquia e 
pensarem no dominante impondo algo para o dominado e esse em uma 
posição submissa e acatando e recebendo essa dominação. Eu entendo, o 
que eu entendo de Weber, por exemplo que essa relação é muito mais 
complexa que isso. Há uma dimensão ativa do agente que é dominado na 
relação de dominação. E se eu falo isso, é muito diferente de um filme, que 
foi O Ovo da Serpente21 por exemplo, de um filme que mostra como, no 
caso é um casal, como eles vão se enredando em uma determinada teia de 
relações em que o poder está sempre colocado, para Weber toda relação 
está atravessada pelo poder e de como eles vão coadunando com certos 
princípios, né, realizando o que seria a tal dominação. Um outro exemplo 
que isso eu sempre falo em sala de aula, é ideologia para Marx, né. Para 
mim, assim, a gente pode ler textos de Marx sobre a ideologia, discutir da 
perspectiva marxista quanto a esse conceito. Mas por exemplo, mostrar O 
Anjo Exterminador22, do Buñuel, você já viu esse filme? Eles estão presos 
naquela sala as pessoas estão morrendo, fazendo necessidades e assim e 
ao mesmo tempo, no final, parecia que nada de fato os prendia lá, né? E 
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 Ingmar Bergman, 1977, Alemanha e Estados Unidos. 
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para mim essa noção ela é fundamental para entender o conceito de 
ideologia em Marx. Por que se a ideologia funciona como uma certa prisão, 
não é uma prisão que tem guardas ali na frente falando que você não pode 
sair, então, é óbvio que reconheço que há aparelhos ideológicos, que há 
mecanismos de força e poder que dificultam a ruptura com alienação. 
Enfim, são essas sutilezas do conceito. O que eu acho que o filme permite 
enquanto uma construção audiovisual é a experiência de aspectos que 
envolvem o conceito. Porque por mais que não seja uma experiência vivida 
pelo agente, né, pelo quem está assistindo, ele está vendo pessoas 
experimentando isso, em cena, do filme, através das personagens do 
roteiro, quer dizer, há uma dramatização da experiência vivida. É mais fácil 
o aluno projetar o que seria aspectos daqueles conceitos a partir daquela 
visualização, então para mim é um recurso adicional. É óbvio que se o 
aluno não leu o texto é, você até pode falar sobre isso no debate, mas vai 
ser diferente a comunicação e por isso foi muito legal a questão de quando 
ele nasce articulado a disciplina, porque os alunos, nem todos podiam ir, 
alguns trabalhavam. Eu até falei que éramos sempre nós três mas isso até 
mais depois quando virou o cineclube mesmo, mas quando era aula tinham 
alguns alunos que de fato vinham, não era uma turma grande, era uma 
turma de 17 alunos alguma coisa assim e a gente conseguia ter 7 alunos, é 
bastante, né, proporcionalmente. E assim, como tinha o filme a aula depois, 
eu não sei se as pessoas liam por causa disso, era uma turma que lia acho 
que isso ajudava. Então de fato os debates foram de uma densidade que 
me deixaram encantada, assim. Depois disso, quando foi descolado da 
disciplina e que se tornou de fato o cineclube sociológico eu acho que eu 
tive essa experiência de sentir de fato esse envolvimento com a temática, 
com a leitura no debate, poucas vezes e esse foi um dos fatores que me 
desencantou com o projeto. Mas no filme que foi, Intothe Wild23, na natureza 
selvagem e o texto era um texto do Perspectivas Sociológicas do Peter 
Berger que é um texto que chama a sociedade como drama. Você já leu 
esse livro? É um livro da década de 70 que eu acho ele incrível porque ele 
vai, um capítulo é A sociedade no indivíduo o segundo capítulo é o indivíduo 
na sociedade o terceiro é a sociedade como drama que é ai é que sai um 
pouco, é claro que tem uma perspectiva super positiva da vida social, ela 
permite ao homem alcançar uma experiência que no isolamento ele não 
conseguiria, entãotem essa questão da, que é bem durkheiminiano, do 
acesso do reino social como um acesso a própria, ao que seria peculiar a 
humanidade né, e que dialoga muito com Freud, com a psicanálise em 
geral. E esse texto do Peter Berger, ele é muito forte assim, no sentido de 
falar essa relação que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade de 
maneira que de certa forma, é impossível sair da sociedade mesmo quando 
você sente um desconforto extremo nela. Então, esse debate foi muito forte 
no dia. Então, tiveram algumas experiências de sucesso depois. O Ilegal24, 
aquele filme, um documentário também que a gente discutiu aquele texto do 
Becker sobre o desvio, agora não vou lembrar o nome, mas era daquele 
livro dele Os Outsiders, né. E aí a gente trabalhou bem essa questão do 
jogo de forças para estabelecer o quê que é normal, o que é desvio, o que é 
legal, o que é ilegal, também foi um debate muito interessante. Mas alguns 
eu senti que não conseguiu atingir os objetivos.  
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Para além de um espaço de aprendizado acadêmico, o cineclube na 

universidade é um espaço de relações sociais que implicam em trocas de 

experiências múltiplas e horizontais, considerando uma perspectiva de princípio do 

espaço público cineclubista como democrático, o que não quer dizer que não exista 

uma hierarquia preestabelecida nas relações25, porém, um espaço que oferece 

oportunidade de sociabilidade, evidentemente em proporções distintas, a todos os 

agentes, que se dá a partir da experiência coletiva na exibição e no debate. 

Para mim foi uma experiência de fato muito muito rica mesmo, vários filmes 
de fato eu não tinha visto. O ovo da Serpente mesmo eu não tinha visto, foi 
sugestão de alguém, foi feito a enquete e esse filme ganhou. Então assim, 
eu achei perfeito. Então, esses alunos que me ajudaram nesse momento 
inicial eles estavam de fato muito, eles conheciam muito e estavam muito 
comprometidos com essa proposta. Porque eles indicaram um filme que 
tinha tudo a ver, né. E então eu também aprendi muito. No sentido de 
trabalhar com os alunos, foi uma primeira experiência em uma universidade 
pública como professora em que eu trabalhei com alunos e trabalhei em 
uma relação... óbvio que tinha hierarquia, porque eu era a coordenadora do 
projeto, eu que tenho que reservar sala, eu que tinha que levar o 
equipamento mas fora isso não tinha hierarquia nenhuma, é isso que estou 
te falando, foi escolhido um filme que eu não tinha assistido, mas eu 
confiava neles totalmente para isso. Então eu acho que assim, essa 
experiência foi muito bacana, de saber que eu podia confiar neles que eles 
sabiam do que a gente estava querendo, qual era a ideia daquele texto, em 
que o filme tinha que abordar. Foi uma experiência muito bacana de troca 
de construção coletiva de conhecimento, de diálogo, porque teve isso na 
hora de pensar os filmes, os textos e depois quando você desvincula da 
disciplina, durante uma fase a gente continuou trabalhando junto, nós quatro 
e tinha também toda uma reflexão, porque daí não tinha mais o programa 
da disciplina então a gente tinha muito mais liberdade, porque no primeiro 
módulo digamos assim, eu já tinha o programa da disciplina pronto, então 
era uma coisa de achar o filme de achar o texto que dialogou com aquele 
texto. Mas quando acabou a disciplina, abriu-se mil possibilidades, então a 
gente pensava nos filmes e pensava em textos, a gente ia pensando a 
programação de maneira em que tinha filme legal que combinava com texto 
legal, então tinha filme que a gente até achava interessante, mas que não 
conseguíamos pensar em um texto que poderia segurar o debate, então 
descartava esse filme, a princípio por causa disso, priorizava outros que 
estava mais afinada essa ideia de texto-filme e então foi uma experiência 
muito bacana, essas reuniões de troca, de reflexão, sabe? E os debates. E 
até hoje. Semana passada eu encerrei o minicurso do Black Mirror26, que 
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também foi o segundo módulo que eu fiz. Então nesses espaços, a gente 
sempre abre a roda para os debates depois, é um espaço que eu aprendo 
muito, eu não me coloco em uma posição da professora que detém o 
conhecimento. Até porque nesse curso do Black Mirror, tanto do ano 
passado quanto o desse ano, eu digo que eles me mudaram... eles 
conseguiram alterar a minha perspectiva sobre quem são os alunos, porque 
eu tive tanto acesso às narrativas de sofrimento, de dificuldades, do que 
significa para essa geração viver, estar na universidade que foi muito 
importante para eu entender de fato e me solidarizar, não só porque 
,NOSSA, está sofrendo. É obvio, eu tenho uma empatia, mas de conseguir 
de fato entender como isso estava se estruturando. Porque quando eu 
soube que os alunos estavam adoecendo eu fiquei, gente eles são lindos, 
jovens, né, assim, eu falava, meu deus, né assim... E as vezes até quando 
falava do ambiente universitário, né. Gente, se eles tivessem tido aula com 
os meus professores que a gente não podia nem na sala sem ter agendado. 
Aqui os alunos param a gente no corredor, tem o nosso What’sApp, sabe. 
Se eles acham que essa relação é hierárquica, é agressiva, imagina se eles 
tivessem tido aula com os professores que eu tive, né. Então eu tinha essa 
dificuldade de entender. Eu sei que o mini curso do Black Mirror não é 
exatamente um cineclube, mas é a mesma ideia do debate e esse 
aprendizado. Porque são perspectivas que você acessa a partir dos 
encontros e dos diálogos que na realidade diálogo acho que é de dois... 
essa polifonia, né, uma polifonia que rola nessas interações e eu acho que 
isso permite um aprendizado mesmo, que você não faria conversando com 
um aluno em particular, não faria lendo um texto ou vendo aquele filme ou 
vendo um episódio na minha casa, né. Eu acho isso incrível, porque tenho 
doutorado, sou muito mais velha, mas posso aprender com um aluno de 
primeiro semestre, porque ele vai trazer uma perspectiva que eu não tenho, 
ele vai falar de um lugar que eu não estou, né. Então, eu acho que os filmes 
suscitam, é óbvio que isso pode acontecer na sala de aula, eu estou 
vivendo isso na optativa que eu estou dando, que também é uma turma 
pequena, a gente está trabalhando muito com o debate dos textos, mas no 
caso específico do seu interesse, eu acho que o cineclube a exibição de 
audiovisuais em geral, eles permitem esse debate, compartilhar esse 
debate, essas impressões que vão permitir olhares e construções que a 
gente não faria sozinho. O cineclube, me parece hoje, não sei é essa a 
definição que eu nunca procurei. É muito mais do que você ir em um lugar 
assistir um filme, eu acho que para ser cineclube de verdade é como se 
tivesse que ter o espaço do debate mesmo depois, porque eu acho que é 
isso que daí configura essa experiência de troca, a partir das impressões e 
daquilo que foi assistido. É óbvio que o gosto pelo cinema, pelos filmes você 
pode desenvolver na solidão, né, seja em casa ou indo no cinema, mas o 
que eu acho mais legal, pelo menos da minha experiência do cineclube, era 
depois que o filme acabava. Era quase assim, como se todo mundo viu o 
filme, nós nem precisamos ver, a gente pode ir direto para o debate, mas é 
que as pessoas vêm para ver também, as pessoas nunca tinham visto, né. 
Mas é quase como se pudesse dispensar o filme. Né, porque o que vale é 
trocar. Mas não pode dispensar também porque quando a gente vê, o fato 
de ver junto e de ver as vezes pela segunda vez, isso também faz parte eu 
acho da experiência. É uma forma de a gente honrar aquela obra de arte 
que é o filme. Pararmos todos juntos ali para assistir, mesmo que já 
tenhamos assistido. Mas é isso, se um livro é bom ou um filme é bom você 
vê de novo. Então acho que tem isso. 

.  
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3.2.4 Divercine27 

Para entender como funciona e se organiza este cineclube, antes é preciso 

localiza-lo, pois o mesmo está inserido dentro da Instituição Federal Fluminense 

(IFF), sendo parte das atividades de um núcleo de pesquisas, o Núcleo de Gênero 

Diversidade e sexualidade (NUGEDIS), para explicitar melhor as finalidades e 

atividades desse núcleo, em entrevista, Ivanisy, Professora do IFF Centro, formada 

em ciências sociais, comenta:  

o NUGEDIS é o Núcleo de Gênero Diversidade e Sexualidade, do campus 
centro. Na realidade a gente tem esse núcleo em outros campi, eu não 
saberia te dizer em quantos, mas em quase todos os campi e é uma 
proposta de extensão na verdade. Apesar de a gente o nome de núcleo, 
nós não somos um núcleo institucionalizado. Então todo ano a gente tem 
que submeter projeto para a pró reitoria de extensão e aí aprovado ou não a 
gente mantém. É uma crítica, nós começamos com uma crítica que a gente 
faz a instituição, principalmente nesse momento, hoje, que a gente está. A 
gente não sabe como vai ser, como projeto, se a gente vai conseguir fazer 
esse projeto na nova gestão presidencial aí, né. Então a gente entende que 
se já estivéssemos institucionalizados reconhecidos como parte do 
cronograma do campus, é mais difícil mexer assim, né, mas como projeto a 
gente fica mais vulnerável. Mas é o que nós somos, um projeto, e aí a gente 
começou em 2015, foi a primeira vez que teve essa proposta que veio da 
pró reitoria de extensão. Eles lançaram um edital em que nós pudéssemos 
submeter para trabalhar com gênero e diversidade. Aí cada campus fez sua 
proposta, os campi não são iguais nas propostas, então tem gente que 
trabalha gênero e trabalho, e a gente deu esse nome, gênero, sexualidade, 
diversidade e a gente está desde 2015. Hoje, 2018 ... 2017 e 2018 eu estou 
coordenando esses dois últimos editais, mas a gente começou com a 
Denise Costa, uma colega pedagoga aqui, depois teve a Gláucia. Já era um 
combinado da equipe inicial a gente fazer esse rodízio, de cada edital a 
gente ir rodando. Já deu um erro aí que eu já peguei dois. Mas a gente tem 
uma equipe. Coordenador é só o nome mas todo mundo faz, a gente faz o 
máximo de coisas que a gente consegue juntos. E a gente também tem 
mudado de foco na atividade por ano. Então no primeiro ano, não que nos 
outros assuntos deixem de ser tratados, mas no primeiro ano a gente tratou 
muito com a questão LGBT, com combate ao preconceito, discriminação 
para trazer essa ideia para a escola, né. Aí ano passado a gente trabalhou 
bastante com mulher e trabalho, que tinha um grupo de mulheres de 
economia solidária que a gente apoiava. Esse ano para cá a gente está 
focando mais na questão das mulheres mas ligado a violência. A gente vai 
depositando a nossa energia de acordo com os temas que vão aparecendo, 
mas tem o foco principal, dessa vez nós estamos trabalhando muito com 
mulheres e violência. 
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Sobre o cineclube em específico, associado ao projeto do núcleo, a mesma 

relata: 

Já veio desde o projeto inicial, já tinha, quando a gente escreveu o primeiro 
projeto já tinha essa ideia, clube de leitura, cineclube, e palestras avulsas, 
outras intervenções. Mas essas já eram atividades regulares que a gente já 
pensava, está desde o primeiro projeto, já tem a ideia de Divercine, que é 
que é o nosso ...o diver de diversidade e diversão também, e o cine de 
cinema, a gente deu uma misturada. Então está acontecendo, eu acho 
desde a primeira, desde 2015 a gente já tem.  

A gente pensou que o filme, o cinema, que as vezes a gente passa alguns 
documentários também, é uma leitura fácil. Não que seja fácil no sentido 
raso não, mas é um discurso mais rápido, que tem o apelo da imagem, tem 
música junto, a gente achou que consegue chegar, e as vezes chegar de 
maneira até sutil né, as vezes você consegue passar uma mensagem 
assistindo tv que é se divertindo, porque a gente tem o público nesse 
campus aqui, é muito misturado, porque a gente tem do ensino médio ao 
mestrado, né, a pós graduação. Então tem gente aqui de 17 anos então 
você vai chamar para uma palestra, é difícil colocar o pessoal para, né? 
Então a gente pensou em um recurso que tenha mais um debate com a 
diversão, mais leve, mas para tratar de assuntos que são importantes. E as 
vezes não com aquele teor de documentário ou de palestra filmada, mas de 
ser um filme mesmo. E a gente tem buscado, agora com todos aqueles 
cuidados de direitos autorais, do que pode usar ou não e as vezes a gente 
escorrega mesmo, de usar, né, o que fez sucesso, a gente passou filme que 
foi indicado para Oscar, porque a gente sabe que isso chamou a atenção, 
as pessoas querem ver. Sempre que dá, a gente tem uma lista enorme 
também de clássicos. Tudo que dá para usar, que a gente consegue fazer 
uma leitura ...e as vezes não é só uma leitura daquele tema. Com um filme 
só a gente consegue fazer várias discussões. Acho que uma que a gente 
teve recente foi Meu Nome é Ray28 e era sobre uma pessoa trans e a gente 
discutiu quase, muito pouco sobre pessoa trans, mas a gente discutiu muito 
sobre família, sobre formas, novos arranjos familiares, sobre conflitos. Os 
assuntos eles vão surgindo e a gente não fica limitado a só discutir a 
pessoa trans né. Então acho que o cinema dá essa liberdade para a gente. 

 

Sendo assim, como foi analisado no relato de outras e outros cineclubistas, 

assim como em referências, existe a preocupação desses agentes, ao escolherem a 

experiência cinematográfica como espaço para propor debates, em específico sobre 

gênero e sexualidade em um ambiente institucional, por enxergar na obra fílmica a 

facilidade de compreensão da linguagem, sendo um meio de comunicação e análise 

que a partir de sua amplitude de temas, conceitos, estética e outras características, 

possibilitam que exista a potência de se utilizar do cinema como espaço de debate 

dos mais variados assuntos entre diversas idades, produzindo uma liberdade para 
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que dentro das características de um grupo, a partir do relato,um grupo escolar, 

possa ser construído dentro do coletivo uma discussão sobre o tema proposto.  

Ivanisy também destaca como, dentro do contexto de estar inserido dentro de 

um núcleo de pesquisa na área de ciências humanas, existe uma preocupação e 

consciência política dentro das escolhas do cineclube.  

As nossas escolhas, a gente escolhe em grupo, tem uma relação de filmes, 
as vezes não tem relação, mas é um filme que está ali, é importante e 
política todo tipo de relação que você tem, se a gente se junta para escolher 
um filme, já tem política envolvida, porque a política está em todas as 
nossas ações. A dificuldade que algumas pessoas tem é de entender que 
política está até nas nossas relações em casa, né. Que as nossas relações 
familiares, com quem faz alguma coisa, com quem deixa de fazer, as 
relações que fazemos até em casa, são relações políticas, né. Então não 
deixa de ser, porque a gente tem a decisão, tem o coletivo, a escolha junto, 
e obviamente o que a gente escolhe tem um viés ideológico, no que a gente 
acredita. E não é o ideológico nesse sentido chulé que estão usando de 
doutrinação, é ideológico porque você faz aquilo porque você acredita. 
Mesmo que a gente respeite a pluralidade de ideias a gente não vai colocar 
um filme que seja absolutamente contrário ao o que a gente acredita. 
Mesmo que seja a gente vai assistir para pensar o outro lado, mas se for um 
filme que promove preconceito, violência, a gente não vai usar. Então tem 
esse cuidado, assim. Ao mesmo que eu estou te falando que estou 
praticando não assistir ao filme antes, mas assim, a gente pergunta, vocês 
já viram isso? A faixa etária está adequada? A gente pode passar? Elas já 
viram, eu confio muito nas meninas que fazem parte da equipe. Então elas 
falam, não, já vi, não tem isso, não tem aquilo. Então a gente tem esse 
cuidado e o viés político tem que ter, mesmo que não tenha nada a ver com 
posição partidária, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente está 
em uma instituição pública, né. Mas o que é de ideal, do que a gente 
acredita ...mesmo sem perceber, o direcionamento que a gente vai dando, 
assim, é político sim. Tem um potencial político, porque a gente atinge 
pessoas, a gente quer mudar posturas, né. Não mudar de maneira cega de 
que não pense todas as oportunidades e possibilidades, mas o que a gente 
quer fazer é isso, quer agregar pessoas e tudo isso é política de alguma 
maneira, né. 

 

Outro aspecto percebido é que o cineclubismo não modifica apenas aqueles 

que comparecem, porém, também aqueles que o organizam, como pode ser notado 

na fala da entrevistada do Divercine.  

 

Para mim, pessoalmente, eu estou mais interessada, eu sempre gostei de 
filme mas nem tanto. Ah, filme ta passando aqueles que tem uma boa 
propaganda, uma boa campanha você vai lá e vê. Mas assim, eu tenho 
visto com mais vontade, tenho visto o que estou te falando, esses filmes 
mais antigos, os clássicos. E é uma maneira, eu comecei no cineclube 
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assim, ah a gente vai assistir Moonlight29, discutir relação de paternidade, 
acho que era isso, novas formas de família, homoparentalidade e alguma 
coisa assim. E ai eu assisti o filme primeiro, como assim, tenho que assistir. 
E ai eu fui para o cineclube preparada e ai eu descobri que essa técnica 
estava me deixando muito preparada, assim, não gostei disso e agora eu 
tenho feito o inverso, eu não vejo de propósito, porque acho que quando 
você está mais emocionado, mais envolvido ali, acho que as coisas fluem 
melhor, os seus pensamentos e as suas relações. Então eu parei com essa 
ideia de ver antes para me preparar. E aí a gente tem chorado muito. A 
gente tem se emocionado bastante, assim, porque tem filmes muito 
pesados, não é de propósito, a gente se emociona até com filmes bem 
sutis, mas é porque a questão da alteridade de você conseguir a empatia de 
pensar como seria aquela situação quando envolve filhos então, nossa, a 
gente chora muito. E eu falo assim, demora um pouquinho para acender a 
luz porque a gente está aqui se ajeitando. Então eu acho que é isso, tem 
umas emoções que o cinema e que o filme desperta que no dia a dia ou em 
casa só por ver, você não tem essas reflexões. 

Você vem com uma obrigação de refletir, né. Adoro quando tem convidado, 
porque a gente apresenta o convidado e solta para ele, mas antes, nos 
primeiros eu sentia a necessidade de ver antes para me preparar e o que eu 
vou dizer. E agora, eu mesma decidi que eu não assisto antes porque eu 
quero me envolver naquele momento que eu acho que a gente percebe 
diferente. E também, especialmente sobre gênero, o interesse de ver outras 
coisas, assistir série. Eu tenho duas filhas pequenas e a minha vida mudou 
bastante. Você não consegue mais ver muita coisa com criança em casa, 
né? Primeiro porque a programação é quase toda deles e depois quando 
você vai dormir está exausta e não quer ver nada. Eu tenho me esforçado 
para ver séries, outras coisas mais temáticas. Ultimamente tem sido mais 
temáticas mesmo, estou vendo sobre gênero e sobre inclusão que é o meu 
outro trabalho aqui, né. Que também não estão separados ...eu gosto de 
trincheiras, nas duas coisas que a gente faz você está sempre contra a 
maré, mas é muito bom, e isso me despertou mais interesses em ver séries.  

 

 

3.2.5 - Cine ADUENF30 

Por estar associado a um sindicato de professores, a primeira observação 

relevante a ser feita é justamente a especificidade de, assim como em outros 

cineclubes já citados, estar organizado por pessoas com uma trajetória acadêmica 

que assim influenciam sua visão pelo cinema e também pela ideia de coletivo e 

público. Sendo assim, a professora Luciane relata sua experiência com o cinema e 

espaços culturais a partir do ambiente universitário.  

Acho que minha primeira experiência com cineclubismo foi em Porto Alegre 
com sessões ainda muito as vezes improvisadas no próprio DCE da 
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universidade que ficava acima do bandejão, era um lugar que se frequentava 
bastante. A gente tinha uma casa de estudante bem central na Salgado 
Filho, e ali foram as primeiras... assim talvez a experiência mais marcante 
para mim foi o cinema da universidade, mas aí era algo em um outro tipo de 
formato, na época, era para um grande público. Na época era 1 real, acho 
que até menos, isso era bem estimulante porque a gente podia pagar então 
você tinha meio um serviço completo, assim, cinema, e já estava na área da 
boemia. Acho que sempre foi muito ligado a universidade , mesmo nesses 
espaços. Uma coisa que depois foi muito importante na minha vida é que 
montaram uma videoteca do lado da biblioteca internamente que alugava 
filmes e nenhum deles era comercial. Então podia assistir cinema chinês, 
cinema japonês, Kurosawa, todos esses autores que eu nem imaginava, que 
eu não conhecia, porque era um real ou dois, não lembro, então eu alugava 
5 filmes e ficava no final de semana e ficava o final de semana assistindo. E 
eu nunca mais vi essa experiência em uma universidade, uma locação, era 
uma videoteca já era DVD na época, então era uma locação e eu sou da 
época da fita que se rebobina ...mas acho que a questão do cinema eu 
herdo um pouco da minha mãe mesmo, a minha mãe era uma pessoa que 
via 10 mandamentos no cinema durante 6 horas e que passava três, o 
Lawrence da Arábia31 que também dura muito, então acho que foi isso, foi 
uma experiência muito ligada à universidade. 

 

Como professora, Luciane relata sua preocupação e interesse em integrar os 

alunos em outras formas de sociabilização que não sejam a sala de aula, sendo 

assim, é necessário pensar modelos que estejam fora do contexto formal, 

construindo outros espaços que possibilitem a ampliação e acesso à formas de 

cultura que não estariam disponíveis a essas pessoas.  

Eu fazia algo semelhante quando eu cheguei na UENF, em um outro 
formato, que era com música, então no CCH a gente fazia no mini auditório 
às quintas feiras a tarde, a cada vez um projeto, apresentava músicas aos 
alunos, como por exemplo, eu convidei uma aluna que gosta muito de Elis 
Regina e Mercedes Sosa e ela fez uma apresentação maravilhosa sobre as 
duas com escolha de música. Então a regra era, você apresentava o que 
você quisesse, mas você tinha que conversar com as pessoas sobre aquela 
música. Depois os alunos apresentaram Rock BR, Rock BR teve tanta 
gente que teve duas vezes. Então eu já usava o vídeo. Teve um dia que eu 
apresentei uma dança do Salomé do Carlos Saura que ela faz a dança dos 
sete véus e os alunos ficaram vidrados, assim. A minha percepção era 
justamente o fato de a gente, esses alunos de Pádua, Bom Jesus, eles não 
tem essa experiência fácil, da tela grande, ou mesmo não adianta você ter a 
tela grande ou Netflix se você não tiver alguém que apresente a obra. Eu 
assinei o Netflix mas eu não consigo, porque eu me perco naquele labirinto, 
eu acho sem graça aquele formato. Então eu tenho uma relação meio 
antiga com o pegar, mesmo que seja o CD com a caixinha, apresentar a 
obra o alguém, se você me disser, veja esse filme, eu vou atrás, pode até 
estar na Netflix, mas sozinha eu acho que tem que ter um elemento, uma 
fagulha. E quando a gente assumiu a ADUENF, quando eu descobri que 
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aquele cinema existia, eu sempre fiquei de olho naquele cinema. E achava 
que a reitoria ia fazer um uso, já que a reitoria tinha uma proposta cultural. 
Só que se passou algum tempo, as coisas não foram acontecendo, eu não 
queria atropelar os processos, mas chegou um momento que eu percebi 
que eles não iam fazer esse uso. Então foi quando eu conversei com o 
Novelli [Professor da UENF responsável pela sala de cinema.], porque era a 
época do Jovem Marx32, na verdade foi um pouco porque o Jovem Marx 
não ia passar em cinema aberto, então isso motivou a primeira sessão, o 
fato que as pessoas não iam poder vê-lo de outra forma e as pessoas 
estavam com dificuldade para assisti-lo porque algumas conseguiam baixar, 
depois tiravam, algumas não conseguiam achar, outras achavam um 
formato ...ficou muito confuso. E aí foi uma primeira sessão, com uma boa 
lotação, Jovem Marx, e teve muito a ver com o fato de, pô, as pessoas não 
estão conseguindo ver o filme, e é Jovem Marx, né, então, um pouco assim 
( risadas), acho que temos uma obrigação a cumprir que é... e dali para 
frente foi uma relação de amor com a sala ... Essa semana até saiu uma 
reportagem na Terceira Via sobre ele, sobre a sala, depois você procura. 
Foi um pouco, não sobre o que nós fazemos mais sobre o lugar da sala. E 
realmente eu acho que é uma obrigação, porque eu sofro muito com essa 
ideia de ter dois cinemas passando ...eu me lembro quando o Hugo 
Cabret33 ganhou o Oscar no domingo eu fui tentar, eu tinha visto que ele 
estava em exibição no Boulevard, eu fui ver na segunda e ele tinha sido 
retirado por falta de procura, de público e isso tudo... você passar o filme 
não tem problema se tem duas ou três pessoas, até se você estiver 
sozinho, sempre vai ser uma experiência, de mesma qualidade, como a 
gente teve com o No34 que tinha uma pessoa que não tinha relação com a 
universidade, que era chileno, eu fiquei extremamente feliz porque você vai 
percebendo que a formação de plateia vai chegando. E vai ser assim, tem 
dias que vai ter muita gente, tem dias que vão ter cinco pessoas. 

Nesse sentido, a entrevistada enxerga a diferença em assistir filmes 

individualmente em contraposição com assistir em coletivo, ressaltando a 

importância do último e acrescentando suas experiências. 

Eu fui ver aquele super herói que era o Pantera Negra e eu fui ver com um 
menininho de dez anos e foi bacana, então, assim a experiência também é 
ver o outro, então quando você se junta muita gente ligada ao 
entretenimento eu acho que isso rebaixa, mas por exemplo eu fui ver Eu, 
Daniel Blake35 em Botafogo e no final um senhor se levantou e fez uma fala, 
ele vivendo a situação de aposentadoria do Daniel Blake, eu lembro que eu 
fiquei assim, o cinema lotado e ele começa a fazer EU ESTOU SOFRENDO 
COM A MINHA APOSENTADORIA EU NÃO CONSIGO, ESTOU DOENTE. 
Como já teve muita gente no cinema gritando fora Temer, no cinema. Como 
eu vivi uma cena absurda quando eu fui ver Carandiru36 com a presença 
ainda do Héctor Babenco em Porto Alegre há muitos anos atrás, com o 
embaixador americano da área de segurança e o Willian Wack, num 
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congresso, uma coisa muito grande ai quando teve uma certa cena quando 
a polícia entra na prisão e acontece tudo aquilo, as pessoas começaram a 
gritar coisas dentro do cinema, então esses momentos são impagáveis, 
porque eu estudo isso, então, quando as pessoas se descompensam, tipo 
As Horas. As Horas eu vi na casa de cultura Mario Quintana e quando 
acabou o filme ninguém se levantou, cara. As pessoas, eu não conseguia 
sair, a minha amiga em prantos, as pessoas estavam derrubadas, sabe. 
Esses são os fenômenos que o cinema possibilita, entendeu? Além de 
todos os outros, de você sair e ficar duas horas, eu lembro que em Porto 
Alegre, quando teve o Declínio das Invasões Barbaras, as pessoas ficaram 
dois meses discutindo na mesa de bar, era uma coisa tipo assim, mobilizou 
de uma forma foi um negócio muito doido aquilo, Invasões Barbaras37, e as 
cidades vivem de formas distintas, né.  

 

Por estar envolvida no meio universitário e estar em contato com alunos, uma 

pergunta feita foi se foi notada uma diferença dentro do cenário cultural com a 

expansão universitária, assim como outros entrevistados comentaram e a partir de 

observação, Campos dos Goytacazes é uma cidade com um polo universitário e 

com número de estudantes universitários grande, sobre o efeito desse contexto 

social e a cultura, Luciene responde:  

Eu acho que demora um pouco porque as pessoas quando chegam tem um 
tempo de ambientação na cidade, a cidade é fechada de mais. Então eu 
acho agora a gente esta vivendo um momento de mais impacto na cidade, 
dos coletivos, a cena me parece que esta mais bacaninha agora, mas em 
uma velocidade muito própria ne, porque não é uma cena fácil, mas não é 
porque você tem muita gente que não tem nenhuma disposição para 
acolher, para divulgar, para patrocinar, para colaborar, então, as 
universidades são muito isoladas. Que foi exatamente a discussão que eu 
fiz com o Aluísio na folha, eu falei do fato da prefeitura não fazer isso e ele 
disse ah, você já propôs o projeto? e eu disse, porque a gente tem que ser 
o protagonista das cenas dos museus e da... acho que não seria assim. 
Mas também acontece que os alunos tem o seu cotidiano de vida, de bolsa, 
tem uma luta constante de recursos junto com a vida universitária, e é claro 
que isso impacta. Uma coisa é você chegar numa UFRGS e ter o cinema 
pronto, ter o teatro, você ter o bandejão, você ter casa de estudante, você 
ter a bolsa. Outra coisa é você ter só uma dessas coisas, né. Isso vai fazer 
com que você tenha que ocupar o seu tempo trampando de alguma forma, 
ou você não se descoloca também, então o deslocamento eu acho que é 
uma das questões, eu acho o deslocamento da cidade ruim. Isso afasta as 
pessoas, se o deslocamento fosse bom a gente podia ir a Guarús fazer uma 
exibição, uma projeção. Mas é difícil, os recursos são complicados e as 
vezes as pessoas realmente tem esse formato privatista do cinema, ele 
imperou, assim. O cinema é ver junto, então não é o fato de ...uma coisa é 
eu assistir Batalha de Argel38 no meu computador, outra coisa é eu assistir 
com trinta pessoas no cinema. Mas eu acho que as pessoas talvez não 
vejam dessa forma.  
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Por fim, outra característica notada ao decorrer do processo de produção do 

trabalho e das entrevistas, muita das vezes as pessoas participantes da organização 

demonstram uma insatisfação com a estrutura física e de apoio pelos órgãos 

públicos, o questionamento seria o porquê esses atores sociais continuam 

organizando esses espaços. Como resposta, a entrevistada diz:  

 

as vezes as pessoas não veem muito sentido. Para que isso? Isso que eu 
acho que é uma coisa que eu queria terminar, as pessoas vivem a sua vida 
cotidiana, então as vezes quando você aparece com algo que muda o 
caminho... " para que? mas eu tenho Netflix, qualquer filme está disponível." 
Essas coisas que são ditas, tipo fastfood, para que cozinhar para as 
pessoas? Pede Pizza. Eu não me deixo tomar mais por esse tipo de 
perspectiva porque se não você acaba realmente achando, para que 
mesmo, vou para casa e tomar um vinho. Mas como resultado quando você 
faz e você percebe, você sente, então você não quer mais parar. É por isso 
que tem muita gente que teve circo por anos e não dava lucro, muita gente 
que vive de arte não tem lucro, no Brasil. então é certo que as pessoas não 
estão fazendo isso porque elas... as vezes elas gastam mais do que 
ganham, é realmente você, não consegue fazer diferente. Não é uma 
virtude, é uma forma de você estar no mundo. Você está no mundo porque 
você é um ator de teatro, você não consegue fazer televisão, você poderia 
fazer comercial, mas o seu espírito não comporta isso. Não dá, eu não 
consigo pensar sociologia sem cinema, é impossível, assim. Toda minha 
aula, é engraçado porque eu passo, aah porque tal coisa, tem esse filme, 
que vocês tem que assistir e os alunos ficam lá anotando, vários filminhos 
na aula, depois nem eu lembro.  

Sendo assim, um elemento importante a ser analisado é a ideia exposta pela 

entrevistada da identidade. Portanto, pode-se considerar que o que mantém o 

cineclubismo ativo é a ideia de pertencimento, não necessariamente ao cineclube, 

mas ao cinema ou determinada perspectiva sobre a arte, que faz com que esse 

agente se veja como pertencente dentro de determinada visão artística, o que o faz 

manter o contato com esses espaços, por encontrar neles a possibilidade de 

compartilhar seus valores e construir novos.  
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3.2.6 - Cineclube SocioAmbiental Campos39 

 

Para começar a construir como se constitui este cineclube, primeiramente é 

preciso contextualiza-lo, para isso, parte-se, assim como nas entrevistas anteriores, 

da visão da própria entrevistada sobre sua trajetória. No caso do Cineclube 

Socioambiental Campos, a coordenadora e entrevistada é Gabriela, professora de 

antropologia na Universidade Federal Fluminense (UFF) de Campos dos 

Goytacazes. A mesma vem de um período de uma forte cultura cinematográfica e de 

espaços, como a universidade onde existia a valorização do cinema.  

Estritamente eu comecei, estava até pensando, eu já estava, eu estudava 
antropologia e na antropologia a gente começou no movimento estudantil e 
no grupo fazer algumas atividades, foi um ano que houve muitas enchentes, 
então a gente começou a passar filmes sobre o problema das enchentes, 
para debater filmes com alunos, éramos nós antropologia, alunos da 
geografia, mas então isso era usar o cinema para produzir debates. Mas ali, 
depois, era uma época que a gente falava muito em cinema. A gente se 
encontrava e ia ver filmes, Godard, Surrealismo, ninguém entendia. E era 
parte disso, sair do cinema, ia beber vinho, fumar e passava horas 
discutindo. Então havia uma coisa de uma cultura de esquerda associado a 
discutir filmes bizarros, politizados. Mas aí depois, aí ainda eu não tinha 
experiência com cineclubismo, mas era essa coisa de cultura de ver filmes, 
ir ao cinema com amigos e depois discutir. E uns anos depois eu comecei 
outro curso de graduação que foi psicologia social. E aí conheci um pessoal 
que era membro de um cineclube MUITO grande em Buenos Aires, o 
cineclube Núcleo, eu tinha até uma carteirinha. E esse cineclube Núcleo era 
IMENSO, eles alugavam uma sala de cinema imenso, eu tive que esperar, 
ficar em lista de espera três meses, ou quatro para poder ingressar e ali era 
outro formato, era um cineclube imenso, mas ali tinha quartas feiras, 
sempre tinha algum filme clássico, aí sábados à noite tinha uma pré-estreia 
e domingo de manhã tinha cinema latino americano, e aí éramos um grupo. 
Era um lugar de encontro com amigos, se conhecia, paquerava e discutia 
cinema. Então, por exemplo, sai domingo de manhã, eu me lembro, 
domingo às dez da manhã para ver um filme latino americano, meio assim 
paradão. Mas era isso, a gente ia, se encontrava com o pessoal, depois 
íamos almoçar. Então essa foi essa experiência e eu continuei lá até vir ao 
Brasil em 91. Foi aí eu virei formalmente cineclubista. 

 

Então acho que foi basicamente na faculdade que eu comecei a 
desenvolver um gosto cinematográfico mais, agora diríamos, mais cult, mais 
alternativo, não tão mainstream. Eu sempre fui muito ao cinema, mas foi na 
universidade que você começa a ver aqueles, por exemplo tinha o cinema 
Cosmos que passava todo o cinema russo, porque era um cinema vinculado 
ao partido comunista argentino. Então você tinha também os agrupamentos 
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 Em atividade desde 2011, o cineclube está localizado na UFF, com sessões mensais às 14 horas, 
além disso com sessões itinerantes eventualmente em datas específicas. O cineclube é coordenado 
pela professora Gabriela Scotto e organizado por alunos da universidade. Os filmes são escolhidos a 
partir do tema Socioambiental pelo grupo organizador. 
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de esquerda, cada um tinha seu cinema. Era época da ditadura militar, 
então isso era também, espaços assim ...você não podia andar muito na 
rua, depois das dez da noite, não podia haver grupos de mais de três 
pessoas. Você não podia ser menor de dezoito anos e andar na rua depois 
das dez. E você não podia andar em grupos de cinco ou quatro pessoas, 
mais ainda se era assim, com barba, as mulheres com um cabelão, 
fumando. Então é isso, o cinema era esses espaços assim, não sei se se 
chamavam cineclubes, mas era muito isso, um cinema alternativo como 
lugar de encontro e de discussão.  

 

A partir da fala acima, pode-se fazer um paralelo com as teorias já 

explicitadas em outros capítulos de como o cineclube, tanto na época dos anos 80 

onde havia grandes cineclubes nas capitais, quanto na atualidade com cineclubes 

menores e espalhados pelo país, mesmo sem estar falando da realidade brasileira, é 

possível ver o movimento cineclubista como uma fonte de criação de relações e 

sociabilidade, ideia essa que se mantém.  

 

Em 97, mais ou menos eu sempre gostei disso, de juntar a discussão, juntar 

o cinema e amigos ou pessoas para discutir. E aí eu estava fazendo o meu 

doutorado e eu morava em um apartamento super espaçoso, não tinha 

muito móvel e tinha uma televisão, de 20 polegadas. E aí eu tinha muitos 

amigos, eu trabalhava no museu, na antropologia, então amigos mais 

acadêmicos, tinha trabalhado na IBASE, então tinham pessoas da área de 

comunicação. Enfim, pessoas bem. E as pessoas assim, reclamavam que não 

tinha programa. Aí eu falei vou fazer uma coisa. Se chamava, aí acho que eu 

chamei de cineclube, era cineclube tv 20, aí sim tinha aparelho para botar a 

fita cassete. Eu era sócia da vídeo locadora do Estação, que era mais cult, 

assim. Aí eu ia lá. Paguei para que eles imprimissem o catálogo. Que era na 

impressora matricial, naquelas que tinham os buraquinhos. Então era 

assim, eu chamava os amigos, aí eu fazia empanadas, e ai eles não se 

conheciam, né. Aí isso durou um bom tempo, então, eu sempre associo isso 

a ...não era um CINECLUBE, era oposto ao outro, né, mas eu fico pensando, 

o que que tem em comum em todos eles. para mim tem em comum isso, 

um cinema arte, o documentário, o cinema político, coisas que não 

encontrava no circuito. E a ideia de isso juntar as pessoas, para discutir. Aí 

foi esse... aí pegávamos aquela coisa impressa, aí todo mundo ficava 

olhando. Eu morava em Ipanema naquela época, a locadora era em 

botafogo. Eu era feliz e não sabia, tinha muito mais tempo. Aí eles 

escolhiam o filme aí no dia anterior próximo ao próximo encontro eu ia a 

botafogo, pegava a fita cassete, Ai juntávamos dinheiro para o aluguel, 

alugávamos por dois, três dias, aí no dia seguinte eu ia lá e devolvia. Então 

foi muito gostoso assim. Aí depois eu parei, porque ia perder o prazo para a 

minha tese de doutorado. 
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Ao vir para o Brasil, Gabriela conta de sua experiência com pesquisas em 

ONGs, experiência esta considerada importante para a construção da compreensão 

do cineclube por estar associada à uma pesquisa além da universidade, estando 

comparada a ideia de extensão, sendo um elemento para a criação do cineclube.  

 

Eu vim para a UFF em 2010, aí no meio entre isso, eu trabalhei um bom 
tempo como assessora de uma ONGmuito voltada a assessoria de 
movimentos populares e em uma época que começou a isso, de alguma 
forma se democratizar a possibilidade de produzir imagens. E ali que eu 
comecei a trabalhar mais eu ja via essa área do socioambiental, como 
assessora, como conflitos ambientais, assessorando os movimentos 
inseridos. E aí foi uma época e por influência talvez da igreja católica, dos 
movimentos sociais que tanto oIBASE quanto a Fase, tipo, eu trabalhei com 
o partido verde alemão, todo esse pessoal tinha muito investimento na 
produção de material fílmico, documentário. Eu achava muito chato, mas 
como uma parte disso. Então eu trabalhando na ActionAid , ActionAid é uma 
organização internacional muito grande, parece que eu sempre tive essa 
coisa com o cinema e aí organizamos um festival, era um concurso de 
cinema socioambiental, na américa latina e foi muito bacana, que aí a gente 
teve, eram diferentes categorias, a gente tinha dinheiro nessa ação, então 
fizemos um júri, aí veio pessoas de Equador, Bolívia, Paraguai e recebemos 
um monte ... um dos documentários, sempre vou lembrar, que ganhou, foi 
eleito como um dos melhores filmes brasileiros, foi feito pelos Ashanika, do 
projeto vídeo nas aldeias, então depois a gente fez toda uma festa. Então 
eu acho que ali, isso foi um pouco o primeiro contato com o campo do 
cinema ambiental. E foi uma experiência muito bacana. Então as pessoas 
que me conhecem estão sempre ...e minha tese de doutorado foi sobre 
marketing político. Então muito dessa produção das imagens vinculadas a 
política, então isso sempre que ... Aí quando eu entrei na UFF, uma amiga 
foi para São Paulo e me trouxe um folder de um cineclube que tem em São 
Paulo que se chama Crisatempo, cineclube socioambiental Crisatempo, ai 
eu me lembro que ela disse, olha, isso aqui tem a sua cara. E aí foi que ...  
Aí eu tinha acabado de entrar na UFF, então eu disse, ai que ótimo, vou 
fazer alguma coisa igual. Eu escrevi para eles, tanto que se você entrar no 
blog do cineclube socioambiental, diz que... Aí surgiu essa ideia de juntar o 
socioambiental.  

 

Na época quando eu cheguei aqui em 2010, estava toda uma discussão 
sobre o porto de Açu, então com essa experiência vindo da Fase, Fase é 
uma dessas ONGs mais voltada a assessoria popular e com todo esse 
material, eu me lembro, tinha a Geovana, não sei se você conhece, A 
Giovana é professora da licenciatura, ela entrou ali, mas ela está afastada 
para o doutorado. Aí o primeiro documentário foi Que desenvolvimento é 
esse? Então a ideia, como eu estava com pesquisa, tinha preparando um 
projeto para a Faperj sobre o Porto de Açu. Então eu falei, não o legal é 
isso, utilizar os filmes do cineclube para poder discutir que desenvolvimento 
é esse que fica prometendo coisas. Então foi um pouco, ele começou bem 
com essa perspectiva de aproximar o debate das questões socioambientais 
ou ambientais de desenvolvimento, a luz de uma perspectiva, a Giovana é 
antropóloga também, das ciências sociais. E aí o que acontece, talvez seja 
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uma digressão, mas isso para que te ajude, mas o que acontece, eu 
estudei, fiz psicologia, também sou antropóloga social, eu comecei a ser 
professora na universidade de Buenos Aires ainda como estudante em 85. 
Tem um cargo como se você fosse monitor, você é um professor-monitor, 
você está inserido, aí depois eu fui passando em concurso, então eu em 85 
comecei a ser professora de antropologia política, toda uma trajetória 
acadêmica até 91 que eu continuava como professora de antropologia 
política e de antropologia na faculdade de ciências da comunicação, onde o 
pessoal também muito vinculado a essas questões. Aí em 91 houve um 
convênio com a antropologia com o museu nacional. Então eu era 
professora e por causa desse convênio eu fiz a prova lá, e aí eu decidi, pedi 
licença, afastamento e decidi vir aqui ao Rio para fazer mestrado. depois 
voltar, só que quando eu estava terminando o mestrado, dentre outras 
coisas que ocorrem na vida, surgiu a possibilidade de eu trabalhar como 
pesquisadora no IBASE, nesse mundo das pesquisas nas organizações não 
governamentais. Para mim isso foi fascinante, porque eu sempre fui muito 
engajada politicamente, sempre militei, sempre agi. Isso que aqui na 
universidade se chama de extensão. Aí eu fiquei de 91, depois fui muitos 
anos professora na Cândido Mendes, até 2010 que eu voltei a me inserir 
exclusivamente na universidade, eu transitei muitos anos como 
pesquisadora, mas em campos em que a pesquisa estava muito voltada 
para inserir nas discussões. A gente por exemplo, isso, organizávamos 
reuniões para discussão de modelos de desenvolvimento, projetos 
econômico ou político, no que foi depois o fórum social mundial, ou por 
exemplo isso, eu fiz pesquisa sobre conflitos ambientais no Brasil, ou depois 
política, mas sempre, aí essa coisa, apoiando projetos voltados para 
intervenção social. Então eu acho que quando eu cheguei na UFF Campos 
e pensar no cineclube e na extensão foi de certa forma a continuação 
desse, dessa forma de eu pensar a ciências sociais dialogando. E na época, 
um pouco 95, um pouco 96, 97, um modelo como o Betinho, muitas dessas 
ONGs, tinham sido o que, os sociólogos e cientistas sociais tinham sido 
exilados então muito deles foram primeiro para o Chile, depois com 
Pinochet eles foram para a Europa, então quando começa a anistia eles 
voltam da Europa com os contatos , com as fontes muito vinculados a 
igreja, a cooperação holandesa, alemã. Então eles não voltam a 
universidade, se criam esses institutos muito mais, o Betinho, esses outros, 
diziam, não, tem que produzir dados. Por exemplo, uma das primeiras 
contagens de meninos de rua. Agora eu acho, agora pensando isso, para 
mim isso foi uma coisa que eu descobri no Brasil, que eu acho maravilhoso. 
Nessa época, ser professor, todos se viam como assessores nos 
movimentos populares, e eu era editora de um boletim, boletim de políticas 
ambientais, você chamava qualquer acadêmico, qualquer professor e todo 
mundo queria publicar, porque era um lugar que ia incidir. Não existia tanto 
essa coisa se é Qualis A, Qualis1. Então eu acho que havia muito mais 
diálogo entre o mundo acadêmico e o mundo da pesquisa extra acadêmico. 
Então eu acho um pouco quando eu vim, talvez isso, como você criar uma 
coisa aberta. Inicialmente o cineclube estava muito mais aberto para fora da 
UFF. Aí depois o problema vai sendo esse aí, ele continua incidindo mas 
você vai ficando muito endogâmico e problemas de infraestrutura e por toda 
uma lógica acadêmica, te cobra, outros tipos de produção. E eu chamo ele 
de cineclube, agora com vocês de equipe, formando, mas inicialmente 
talvez não era muito um cineclube. Se você for pensar cineclube como uma 
estrutura organizativa, eu acho que quando eu sugeri cineclube foi mais 
nessa tradição de associar o espaço de debate ao cinema. 
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Por estar inserido em uma universidade e como parte de um projeto de 

extensão, o cineclube adquire suas particularidades de um espaço na universidade, 

como o público, a infraestrutura e também as condições burocráticas e exigências 

da mesma, ao mesmo tempo possibilitando uma maior inserção dos alunos no 

projeto e na experiência de um cineclubismo, construindo uma formação e 

pertencimento dos mesmos ao cineclube, mas também oferecendo dificuldades.  

Eu acho que o que faz ele ser mais cineclube é que é, outro dia um colega 
disse, ah, o cineclube é o único projeto que está a tantos anos e que... eu 
acho que ele se transformou em um espaço de, nisso, que os alunos, eu 
abro para desenvolvimento acadêmico, os alunos se inscrevem para 
participar, se sentem parte, então eu acho que nesse sentido ele faz isso. 
Sempre tem esse dilema, acho que o fato de eu ter soltado, 
descentralizado, porque tem que ser democrático, descentralizado um 
pouco a escolha dos filmes. Então acho que isso transforma mais. E eu 
estava até pensando outro dia, a Elis, ela veio me perguntar se não podia 
se juntar a equipe e eu acho ótimo porque também tem um pouco isso a 
estrutura dos professores não é muito colaborativa, entendeu? Então tem ai 
um problema na estrutura do cineclube que é isso, Professor, ALUNOS. 
Então aí você tem uma relação hierárquica, então como você diminui?. 
Então é ótimo, porque eu sempre pensei, bom, talvez seja isso, tentar uma 
coisa, tem que ser uma ideia que vá para além de você. Se eu estou 
cansada, eu estou cansada. Eu adoro, mas eu gostaria de poder, a gente 
sentar, escolher os filmes, organizar o debate, mas ter a sala, ter a 
divulgação. Então eu penso, talvez seja isso, sabe, passar, deixar ele como 
ideia, ou deixar mais como análise e ver se Elis quer ficar na organização 
ou fazer uma estrutura de coordenação, que seja, alunos. Então nesse 
sentido ele mudou, acho que é mais plural, mais participativo. Mas em 
compensação acho que ele está mais voltado para dentro. Mesmo que saia, 
eu acho que antes a gente fazia mais ...não havia Face, eu acho, 2010, não. 
Não havia, mas a gente fazia divulgação via assessoria, havia assessoria 
de comunicação na UFF, então havia uma pessoa que nos ajudava na 
divulgação, a gente ia lá na UENF.  

 

Então é isso, olha. Eu acho que o desafio para essas coisas, talvez o 
gostoso dessas iniciativas é que elas tem que ser fluidas e o destino dela 
devam ser crescerem, surgirem, crescerem e morrerem e darem lugar a 
outro, né? Então, ou você diz não, vou fazer isso, apostar em que é uma 
inovação tecnológica. Agora, a questão é isso, eu acho que ele tem um 
potencial imenso para crescer como fonte de pesquisa, mas vinculado a 
isso, fazer cartilhas, produzir uma ... O que acontece é que nem sempre, no 
meio das ciências sociais, da antropologia, mais acadêmica, essa marca do 
MUSEU NACIONAL. Esse tipo de coisas, não é, não tem valor acadêmico. 
Todo mundo sim, vai, te convida, tudo isso aqui, mas a extensão para mim 
é uma divisão absurda na universidade, então, você é cobrado a fazer as 
duas coisas, então uma das questões seria o que estamos fazendo agora, 
transformar isso em um universo de pesquisa, então você vai, vai 
mostrando. Mas ao mesmo tempo para que isso funcione, por exemplo, 
como inovação tecnológica, teria que ter uma equipe para sentar para, ter 
uma sala onde a gente pudesse para ir juntando e ver, alguém que te ajuda 
com, não sei, vamos fazer uma plataforma. E a gente infelizmente não 
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pode, se tem que dar aulas, estar no mestrado, se tem grupo de estudo. 
Então assim, é um pouco, e eu acho que a gente aqui em campos, tem 
certa fragilidade.  

Eu venho pensando assim, como teria que ser. Sexta feira agora vai haver 
uma sessão, para que um cineclube funcione teria que haver realmente 
uma equipe e aí várias coisas, de bolsistas, ou eu teria, a gente teria que ter 
visto uma estrutura, que levasse a que se eu não estivesse indo para lá 
para casa depois do lançamento fazer o cartaz ... bom, quem é esse 
coletivo que diz, ah, esta sala. Talvez termos organizados uma estrutura de 
bom, um fica responsável pela infraestrutura, outro fica responsável pela 
divulgação, outro fica ... Então eu estou achando assim, em termos 
organizativos que haveria que partir para outra coisa, se não fica tudo muito 
...então isso reproduz porque depende de mim, no que depende, ai a gente 
não teve tempo, porque da última vez, aquela última reunião, então é isso, 
são muitos bolsistas. Eu acho que teria que ter um foco, uma equipe que 
seja só do cineclube e bom, distribuir as coisas. Quem fica responsável por 
procurar outros lugares para levar para fora? Entendeu? 

 

Sobrea equipe, principalmente por serem formadas por estudantes 

universitários, sejam bolsistas ou não, a entrevistada enxerga que é na dinâmica da 

participação de um coletivo a partir da organização de cineclube socioambiental, aí 

estaria o caráter de formação, no caso socioambiental, do cineclubismo, centrado na 

equipe organizadora.  

Eu acho que a grande contribuição do cineclube socioambiental não está 
conseguindo ser tanto em termos de incidir no debate público, mas na 
formação, na ambientalização, nessa perspectiva, dos alunos que passam 
pela equipe, pela experiência do cineclube. Então, se a gente retomasse 
essa ideia do lugar de formação. Mas eu vejo, eu gostaria de parar e ver. 
Bom, vamos lá ver todos alunos (...)  

Porque eu fiquei pensando, porque se formam coletivos gays, LGBT, 
coletivo negro, porque não ha coletivos ecológicos? porque o campo 
ecológico não se torna em um coletivo anticapitalista? Que poderia ser, 
como foi muitos. A não ser os grupos veganos. Então eu fico achando que 
isso é influência da educação ambiental, que leva com que cada um apenas 
veja o mico leão dourado, a aguinha e não veja ...então, ali eu fiz esse 
questionário que era um pouco ir recuperando a trajetória política dos 
alunos e ir vendo quais alunos tinham participado no cineclube ou não. 
Então a ideia é comparar, até que ponto o resultado desses alunos que 
participaram, eles de alguma forma, entram no que a gente chama da 
ecologia política. A ideia de que as relações, marxistas se você quiser, nas 
relações ecológicas que estão mediadas pelas relações de produção, de 
consumo. Então você ver o campo das relações com a natureza em uma 
perspectiva política. Então eu acho que o cineclube, eu atualmente seguro a 
coisa porque eu acho que essa parte acaba sendo a mais interessante. Se 
não isso, você vai, vamos lá, nós dois, poderemos. Não precisa de toda 
essa equipe de pessoas para o cineclube. Mas eu acho que ali que está a 
contribuição, um pouco dessa possibilidade. Não sei se o público, porque eu 
tendo a achar que se a pessoa não está interessada, você traz um filme 
muito socioambiental, quem não está muito interessado não vai. Então eu 
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acho, que é um pouco isso. Mas eu gostaria muito nesse momento poder 
consolidar a experiência, olhar. Mas eu fico satisfeita sim. 

 

3.2.7 - Cineclube Marighella40 

Esse cineclube é resultado da associação de três amigos que diante um 
contexto político irão sentir a necessidade e se organizar enquanto cineclube:  

Leonardo: Eu estudei, tentei entender no meu mestrado [em ciências 
sociais] o porquê de Pernambuco ter se tornado um dos principais polos do 
cinema nacional que já é consolidado desde os anos 90, apesar de ser uma 
cidade periférica e muito longe do polo audiovisual que é concentrado em 
Rio e São Paulo, né? E aí, enfim, fui tentar entender isso e estudei a história 
do cinema pernambucanotodo, a do cinema em Pernambuco, né? Desde o 
início do primeiro ciclo regional nos anos 20 e uma das conclusões que eu 
cheguei pra Pernambuco ter tido todo esse destaque é que sempre teve um 
movimento cineclubista muito forte. E a associação de categoria de produtor 
e aí enfim, eu vi o peso do cineclubismo pro cinema de Pernambuco e vi o 
caráter político daquilo ali, é, enfim, despertei interesse e a gente tava 
vivendo um momento que foi em abril de 2016, o movimento do 
impeachment e a gente conversando entre a gente, queria fazer alguma 
coisa e a gente tem uma necessidade de ação política naquele momento e 
ai veio essa ideia de que o cineclube era um caminho porque a linguagem 
audiovisual é de aceso universal, as pessoas não sabem lernem escrever, 
mas desde cedo crescem vendo novela e são alfabetizadas em uma 
linguagem audiovisual e aquilo poderia gerar um debate, a ideia é que o 
cineclubismo fosse também, um espaço de articulação política e de agregar 
pessoas progressistas  tinha a ideia também de que o filme, a gente poderia 
debate-lo... é... debater um filme com um tema específico, a partir de um 
filme e que funcionaria, enfim, mas a ideia do cineclube Marighella era uma 
ideia política mesmo, nós fundamos juntos, nós três e eles podem falar da 
experiência deles. 

Gustavo: Eu acho que o principal gatilho pra nós começarmos foi o 
momento que estávamos vivendo, primeiramente, em face do impeachment 
e isso estava deixando todos atordoados e de um lado e d outro estavam 
todos atordoados, né? Os ânimos estavam exaltados e a partir da eleição 
que a Dilma ganhou do Aécio os ânimos já começaram a ficar exaltados 
alientão, enfim a coisa começou a aumentar cada dia mais e a gente tava 
justamente sentindo a necessidade de buscar uma forma de se organizar, 
sendo que, não queríamos um vínculo partidário necessariamente, apesar 
da gente ser vinculado a partidos, a gente não queria formar uma iniciativa 
que tivesse vínculo especificamente partidário, justamente pra gente poder 
agregar pessoas de fora de frentes diversas dentro do campo progressista. 
Então a ideia do cineclube, como Léo falou, principalmente por causa da 
linguagem, né? A linguagem é atrativa, então, a gente imaginou também 
que criando um ambiente com um filme a gente pensou poder atrair 
pessoas não necessariamente devido ao tema ou ao conceito que a gente 
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 Localizado atualmente em um centro cultural na zona central de Campos, é composto por um coletivo de 

amigos, com um viés político. Em atividade desde 2016, os filmes são escolhidos por votação na página do 

facebook, atualmente com a frequência não periódica, com exibições em eventos, sessões itinerantes e por 

iniciativa dos organizadores em virtude do contexto político.  
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tava criando do cineclube, mas também por conta do filme. A gente teve 
essa experiência, né? De pessoas que foram por conta do filme e isso 
acaba que conseguimos dialogar e levar adiante algumas ideias, né?  

 

Gustavo: Existe uma característica do Cineclube Marighella, não sei se 
de repente comparando com os outros cineclubes de Campos, mas eu vejo 
isso com relação a outros cineclubes de um modo geral. Que a gente tem 
essa pegada política, nem todos necessariamente tem, então o nosso 
debate ele não é um debate sobre cinema necessariamente, não é 
linguagem cinematográfica, mas o roteiro, a cinematografia, não é uma 
coisa voltada para a técnica do cinema. O debate geralmente ele aborda 
esses temas porque faz sentido você abordar características do filme nesse 
bate-papo, mas o debate normalmente é muito mais sobre o tema político 
ou o tema necessariamente que o filme esta envolvido.   

   

 

 A partir da fala é possível analisar a perspectiva sobre cineclubismo adotada 

pelo Marighella. Tomando como referência as concepções históricas do primeiro 

capítulo e observando o conhecimento do entrevistado Leonardo sobre o cinema 

pernambucano, conclui-se, mesmo entendendo as diferenças histórico-sociais dos 

contextos, que essa perspectiva política do cineclube pode se comparar às ideias 

sobre o que é um cineclube a partir da década de 50, assim como no associativismo, 

presente desde seu início em 1920. 

 É necessário enfatizar também, como o cineclube Marighella, se formará 

enquanto um coletivo, agregando pessoas ao longo de sua trajetória, criando, assim 

como na fala dos mesmos, redes de pessoas. 

 Essa concepção de cineclubismo também vai sendo exposta pelos membros 

em suas falas sobre como os mesmos pensaram na construção e no modelo do 

cineclube, com base no valor, comum aos cineclubes, de ampliação da 

sociabilidade, democratização e acesso a espaços político-culturais. 

Gustavo: É, apenas o debate ele não é muitas vezes um convite, só quando 
o cara já é interessado, mas o filme, eu acho que agrega nesse ponto e a 
gente tem um outro ponto importante desse início que a gente deu o nome 
de cineclube, mas dá-se o nome de cineclube, mas a gente agregou a parte 
do clube, justamente com a intenção de fazer com que as pessoas 
frequentem. A grande ideia e que foi inclusive pauta da primeira edição que 
fizemos aqui nesse condomínio, foi conversado isso Precisamos continuar. 
Não da pra fazer e parar. Então a ideia é que seja justamente um clube. 
Com uma frequência e com as pessoas criando um vínculo com aquele 
espaço. Pra que as pessoas se sintam parte daquilo ali e existem umas 
pessoas hoje que a gente presenteou com alguma coisa do cineclube na 
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intenção de falar, cara, você é um sócio fundador do cineclube Tem uma 
galera que faz parte desde o início. Teve uma galera que veio e depois não 
veio mais, teve gente que veio só uma vez e tem gente que a gente nem 
chegou a conhecer direito que já compareceu, mas tem um número de 
pessoas, você mesmo, já veio e frequentou várias vezes, então tem um 
número de pessoas que tem frequentado e eu acho que essa é uma 
característica interessante do cineclube. O de trazer esse movimento de 
continuidade.  

Leonardo: Um dado importante aí é o seguinte, nós tivemos a preocupação 
desde o início e acho até que sua pesquisa vai revelar um pouco isso, de 
como o movimento do cineclubista, de uma maneira geral, ele está atrelado 
ao espaço universitário. Na nossa visão o espaço universitário é importante. 
Eu dou aula em faculdade – a questão não é essa; mas ele não deixa de 
ser uma bolha. Se você quer construção política, nós queríamos criar um 
espaço fora da bolha universitária...que fosse um espaço aberto e um 
espaço de sociedade civil e tendo a preocupação também que a gente ia 
propor uma atividade no momento de lazer das pessoas, partindo do 
pressuposto de que as pessoas trabalham durante a semana inteira e 
aquele é o momento que elas tem que ter algum descanso e algum tipo de 
lazer, nós tivemos a preocupação de tornar essa experiência, uma 
experiência... Torná-la mais informal. Então a gente começou aqui no 
condomínio e tinha cerveja, enfim, era um espaço mais informal e depois a 
gente foi para uma pizzaria, enfim, que era um espaço que agregava 
qualquer tipo de pessoa, então era uma preocupação sair da bolha 
acadêmica e dialogar com os diversos setores da sociedade.  

 

Leonardo: A gente tem uma concepção de audiovisual como um 
instrumento democrático, então a gente não quer, a gente tem um cuidado 
de não escolher filmes que tenham uma linguagem muito complicada ou 
experimental. A gente tem uma preocupação do filme ser um filme palatável 
para o público comum, a gente não quer que as pessoas achem o 
filme maçante, pô, esse filme é longo de mais, é chato de mais, as pessoas 
não vão entender direito, então a gente tem uma preocupação de ter uma 
linguagem mais simples. Não é a linguagem do cinema que é o foco do 
debate. O foco são as questões que estão sendo levantadas por aquela 
história que está sendo contada em uma linguagem audiovisual, 
entendeu?     
 

 

 

 Os membros irão dar destaque à importância do cineclubismo em um 

momento de redes sociais para criar, na sua visão, um espaço onde as pessoas 

possam se encontrar fisicamente sentirem mais seguras e que alcance o maior 

número de pessoas possível.  

Leonardo: A gente queria que as pessoas saíssem da bolha, porque nós 
estávamos percebendo que a politização estava acontecendo nas redes 
sociais e aí até por causa do algoritmo, você vai gerando bolha e as 
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pessoas vão se isolando e isso tem um impacto também na saúde mental 
das pessoas e a gente queria que o cineclube fosse um espaço onde as 
pessoas se encontrassem pessoalmente, fisicamente e tivessem uma 
experiência com pessoas que pensam, assim, comum, né? A gente também 
não quer fazer um espaço totalmente plural de ideias porque a gente queria 
criar um espaço que fosse, não tanto de confronto, mas que unissem 
pessoas que tivessem um pensamento em comum. Então, o nome do 
Marighella, ele já é um posicionamento político também, né? A gente tá 
falando assim, olha, gente... Nós estamos querendo criar um espaço 
orientado. Com viés. Então é um aviso também pra quem quiser chegar e 
tumultuar, que é algo que acontece muito hoje, né? Enfim, grupos 
conservadores fazem patrulha, vão aos eventos pra tumultuar e avacalhar, 
enfim, e estragar e tivemos essa preocupação de se posicionar e de alguma 
forma já tentar blindar esse tipo de coisa.  

Gustavo: Você comentou das redes sociais, né? E uma das preocupações 
foi justamente a gente sair das redes sociais e se encontrar, né? Aí são 
duas questões interessantes, a primeira: Tem gente que não tá na rede 
social, lembro do seu Geraldo que é um coroa e que sempre tá participando 
do cineclube, e não sei se ele é um cara ativo na rede social, por uma 
questão de idade... Mas ele é avisado por e-mail. Então, tudo bem, ele tá 
sabendo... Então a gente teve a sorte de no início, o cineclube gerou 
matéria no jornal e fez com que outras pessoas conhecessem. Mas então, 
além da gente conseguir tirar as pessoas da rede social pra conversar, a 
gente consegue atrair gente que não tá na rede social e que falaram lá com 
a gente que sentiam falta de um espaço como esse. Justamente um espaço 
onde eles pudessem ir e encontrar com pessoas que têm pensamentos em 
comum e também conversar e com pessoas que têm ideias em comum e na 
última edição foi muito interessante isso, em meio a essa eleição do 
Bolsonaro, todo mundo muito preocupado com a eleição do Bolsonaro, com 
a situação que o Brasil tá passando, a gente fez uma edição em meio no 
sábado anterior, uma semana antes, no caso, né? E a gente teve um 
momento muito interessante onde as pessoas se abraçaram e eu acho que 
isso também é um ponto importante. A gente também não fica somente no 
modus operante, no script, assiste o filme e tem um debate, ou seja, não 
tem uma formalidade, a informalidade do ambiente faz com que as pessoas 
se sintam mais a vontade ali e esse abraço coletivo que aconteceu na 
última edição, eu acho que mostra isso, então, acho que isso é um ponto 
legal. 

 Ao serem perguntados sobre o perfil do público, uma observação feita e que 

pode ser lida através de um recorte geracional, ajudando a entender como diferentes 

agentes percebem um mesmo espaço: 

Gustavo: São pessoas que depois que vai uma vez, retorna. A gente não 
chegou a colocar empiricamente numa lista para saber quantas pessoas 
realmente voltaram, mas você vê , você vê as mesmas caras ali. São 
pessoas que muitas vezes ligadas a nós de alguma forma, que a gente já 
conhece, algumas pessoas, não são todos. Muita das vezes ligado a quem 
foi debater e ai quem está sendo convidado para debater leva sua rede que 
aí isso acaba se tornando uma crescente. E ai na medida em que a 
atividade vai acontecendo , mais pessoas vão curtindo a página, vão sendo 
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informadas daquilo ali, acho que elas tendem a voltar. Mas o curioso é que 
sempre tem gente nova. Acho que dificilmente a gente fez uma edição do 
cineclube que só tinha gente que foi no cineclube.   
  
Léo: Não, tem uma rotatividade muito alta, a esmagadora maioria em todo 
evento é gente nova, é a maioria.   
   
Gustavo: Agora, a gente divulga, como a gente divulga em rede social a 
gente atinge todo tipo de gente, porque se você compartilhou é a galera da 
sua rede, se eu compartilhei é da minha, se eu curti já apareceu para as 
pessoas que eu curti. Só que o nosso engajamento é todo orgânico, né. A 
gente não realiza impulsionamento pago no Facebook nem no Instagram, 
então essas pessoas que foram ali foram de maneira orgânica, também tem 
isso.   
   
Fábio: Mas acho que está muito ligado à idade e a história da pessoa, os 
que se consideram como parte do cineclube e que foram desde o início, são 
mais velhos. Da década de 60, 70, viu a ditadura de perto, são professores 
universitários. A galera que sente falta. Viveu outro período histórico, sente 
falta disso. O jovem, a maioria, assiste o filme e vaza.   
   
Leonardo: A gente teve muito esse relato desse público mais velho de que o 
cineclube é uma volta a uma experiência que eles tiveram nos anos 70, de 
politização, cineclube como espaço, tem esse sentimento de nostalgia. Aí 
eles são pessoas, um grupo, mais fiel, do cineclube, de forma geral. São 
pessoas que estão sempre lá e aí o público universitário aparece muito 
também mas é mais rotativo, acho que é mais ligado ao tema. Então se, ah, 
vou debater movimento negro vai aparecer um público mais negro, mais 
ligado ao movimento negro. Então o tema dita muito quem vai, como a 
gente sempre muda muito o tema e também pautado para o que está 
acontecendo no país, a gente estimula uma rotatividade mesmo. 

 

Em relação à localização, estrutura e organização, os membros entrevistados 

relatam como os mesmos as enxergam: 

Leonardo: Mesmo que a gente fizesse em um local comercial, a gente não 
queria que as pessoas se sentissem intimidadas a consumir, o cineclube 
Marighella ele é gratuito mesmo. Então não tem que ter nenhum 
constrangimento. A gente não queria um espaço onde na entrada, sentisse 
meio constrangida a ter que consumir. Então não, a pessoa vai lá, quem 
está sem nenhum dinheiro, vai lá, sentava assistia o filme, ia embora. Mas 
quem também queria tomar uma cerveja, queria comer, tinha uma estrutura 
ali que a gente não tinha que arcar com ela, nem investir nem nada. A gente 
teve que sair do ponto B, porque o espaço onde a gente fazia foi locado por 
uma pista de boliche. Só por isso. A gente tem um ótimo relacionamento 
com o pessoal do ponto B, o Gustavo inclusive, continua fazendo muitas 
atividades no ponto B, muitas atividades com música, rock, enfim. Lá no 
centro cultural é um espaço muito bacana mas só que a gente fica a cargo 
da parte de consumo.   

Gustavo: Na verdade no centro cultural, a principal diferença do ponto B, 
para o centro cultural é, em relação à estrutura e organização. Como o Léo 
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falou, no ponto B, a nossa preocupação era com a exibição do filme. Era 
com a estrutura para exibir o filme, que é o que eu comentei que a gente 
tem. Então isso facilitou para a gente. Então lá cada um consumia, quem 
não quisesse não consumia, as mesas e cadeiras já estavam lá. De vez em 
quando a gente precisava alugar alguma cadeira talvez. Mas essa não era a 
maior preocupação, porque alugar uma cadeira não é um grande problema, 
a estrutura do local já estava pronta, já no centro cultural, é um pouco mais 
complicado porque o centro cultural ainda não tem uma vida ativa, ele não 
está aberto ao público. Ele funciona para eventos. Então para executar lá a 
gente precisa limpar tudo, a gente precisa organizar tudo, comprar bebida, 
investir, arrumar equipe para ajudar a trabalhar. Então é um trabalho bem 
maior, apesar do local ser muito bacana e os donos serem nossos amigos, 
mas existe essa diferença. 

Leonardo: Na verdade nunca teve uma estrutura fixa, o cineclube sempre 
teve uma estrutura itinerante, até por isso a gente conseguiu fazer em 
vários lugares, mas mesmo o ponto B que foi o lugar em que a gente ficou 
mais tempo, fez mais edições em sequência, toda edição a gente tinha que 
montar estrutura. E quem monta somos nós três. E é trabalho físico, de 
montar, subir, carregar caixa, se a gente estiver responsável pelo bar, 
carregar cerveja. E aí quando a gente fica mais sobrecarregado, como é o 
caso do centro cultural, é um motivo até que a gente está fazendo com 
menos frequência, a gente tem uma rede de colaboradores que são amigos 
que foram agregando o cineclube com o tempo e a gente consegue 
mobilizar. Como foi dessa vez que a gente fez um evento meio corrido mas 
a gente precisava, a gente achou politicamente necessário fazer um 
cineclube uma semana antes da eleição. E a gente conseguiu mobilizar 
uma rede de vários amigos que trabalharam voluntarias. Pessoas que 
quando a gente precisa a gente pode contar. Mas no dia a dia dos eventos 
somos nós três. E ninguém aqui vive disso, só gasta nisso, todo mundo 
trabalha, então o Gustavo trabalha com comércio, eu sou professor e dou 
aula em Macaé, Fábio também faz as coisas dele, então é difícil dar conta 
de tanta gente. De fazer tanto trabalho.  

 

Algo importante a se analisar na fala dos entrevistados acima é sobre suas 

preocupações em diferentes locais e eventos. Foi comentado por eles como, para o 

público é apenas chegar e assistir o filme, enquanto para eles, existe uma 

preparação, uma preocupação com a organização, em montar os equipamentos, 

colocar o filme, pensar no tema do debate, quem serão os debatedores. Sendo 

assim, mesmo que o valor compartilhado e posto concretamente no ritual 

cineclubista seja a igualdade, percebe-se uma diferença entre público e 

organizadores, não por existir uma opressão ou disputa entre ambos, mas sim uma 

diferença no olhar, pois as preocupações e objetivos para com o cineclube são 

distintos. Para auxiliar a compreensão dessa diferença na visão que cada agente 

tem, o conceito de Laraia (2001) contido em seu livro “Cultura: Um conceito 

antropológico”, onde o mesmo se utilizará de Ruth Benedict que define a cultura” 
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como uma lente através da qual o homem vê o mundo.” (BENEDICT, 1972 apud 

LARAIA, 2001, p. 67). Essa definição será útil para o argumento quando Laraia 

escreve que “A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada;” 

(LARAIA, 2001, p.80), isso porque os indivíduos participam distintamente da cultura 

dentro da sociedade, por sua vez têm participações distintas dentro dos rituais, 

nesse caso do ritual cineclubista, organizadores e público, fazendo com que, por 

exemplo, este último, o enxergue e atribua significados diferentes dos quais serão 

atribuídos pelos organizadores. 
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CONCLUSÕES:  

 

O cineclubismo surge no início do século XX com duas concepções 

predominantes. Por um lado, como visto anteriormente, com uma abordagem 

despolitizada, uma reunião de amantes do cinema, de outro, a ideia de utilizar do 

cinema como prática política, de associativismo. Ao longo desse último século, os 

cineclubes se desenvolveram a partir dessas categorias, se construindo com suas 

particularidades que derivam do contexto local, político, social e cultural, entendendo 

que essas áreas não estão separadas na sociedade. Sendo assim, no Brasil, o 

cineclubismo assume uma trajetória, desde as reuniões de cinéfilos na década de 

20, se politizando com os cineclubes na década de 50, tanto no discurso quanto na 

prática, pela formação de congressos e conselho nacional, passando pelos anos da 

ditadura civil-militar onde se intensifica o caráter político e a redemocratização, 

quando alguns cineclubes irão se desestruturar, fazendo com que o antigo modelo 

de grandes cineclubes nos congressos nacionais perca sua força, porém dando 

espaço para os cineclubes associativistas, ou seja, com a união de um pequeno 

grupo, formando um cineclube. 

Como citado no primeiro capítulo, a partir de referências bibliográficas, o início 

do século XXI foi marcado por disputas por políticas públicas entre os grandes 

cineclubes centrados nas cidades grandes, porém, o que se mostra interessante é 

por outra via, a do associativismo, também discutida no trabalho, cineclubes foram 

organizados de forma coletiva ou individual nas cidades fora de capitais, fazendo 

com que, por exemplo, uma cidade do Norte Fluminense como Campos dos 

Goytacazes, reúna uma quantidade expressiva e variada de cineclubes que se 

organizam e funcionam por “fora” da disputa por políticas públicas e sem ligação 

com associações cineclubistas, mas somente a partir do associativismo, acreditar no 

cineclubismo como um espaço democrático. 

 A partir das entrevistas e do trabalho de campo em cineclubes de Campos 

dos Goytacazes foi percebido que estes estão ligados a uma concepção de 

associativismo, característica comum nos cineclubes do século XXI, diferente dos 

que estavam ligados à conselhos, partidos e grupos maiores como no último século, 

onde agentes se reúnem e decidem, por verem no cinema uma linguagem de fácil 
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acesso e pelo interesse no mesmo, assim como por acreditarem no espaço do 

cineclubismo como local democrático de construção social, política, pedagógica, 

cinematográfica. Sendo assim, os organizadores em sua maioria são pessoas com 

alto nível de escolaridade e com experiências cinematográficas amplas, 

principalmente nos ambientes universitários, onde se pode observar que esses 

agentes tiveram um contato “qualitativo” com o cinema, mesmo que antes já 

tivessem familiaridade com o cinema comercial.  

Se inicialmente a hipótese levantada foi a de que o cineclubismo seria um 

espaço de formação política e cultural, ao aprofundarmos nas leituras, na pesquisa 

de campo e nas entrevistas observamos que isso não se confirma, ao menos no 

caso dos/as organizadores ou proponentes da iniciativa. Principalmente por 

enxergar que os agentes presentes no espaço viam o cineclubismo mais como um 

ambiente para levar suas concepções e valores para o cineclube, fazendo com que 

a importância do mesmo seja a projeção do filme, associado ao debate posterior, em 

coletivo. Porém, isso não exclui a ideia, extraída  a partir do relato de algumas das 

pessoas entrevistadas, de como organizar um cineclube e fazer parte da 

organização trouxe mudanças e aprendizados. Acredito que sendo assim, esse seria 

um tema que poderia ser mais aprofundado em futuras pesquisas. 

Tendo em vista a visão de que o cineclube não é um espaço para educar, no 

sentido de transpor um conteúdo didático através de um filme, como debatido no 

capítulo 2, afirmamos que a importância do cineclubismo estar presente nos 

espaços institucionais de educação, tais como escolas e universidades, se dá pela 

possibilidade dele propiciar um espaço democrático e plural capaz de abrir 

oportunidade de debates, assim como pela construção de uma experiência 

cinematográfica oferecida pelo formato da exibição seguida do debate, experiência 

esta que não poderia ser oferecida em outro espaço, visto a hegemonia do cinema 

comercial. Logo, o cineclubismo nesse sentido pode ser enxergado como uma 

ferramenta valiosa de acesso à cultura cinematográfica, além do cinema 

convencional.  

Nesse sentido,, mesmo ao concluir-se que os cineclubes são heterogêneos, 

sendo algumas das diferenças explicitadas nas falas dos/as agentes organizadores 

como, por exemplo,o caso da diferença entre cineclubes fundados por 
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professoras(cineclubes SocioAmbiental Campos, Sociológico, Cine ADUENF e 

Divercine que tendem a terem uma direção mais centralizada nos docentes, devido 

à hierarquia professor-aluno), e os cineclubes não universitários( Cine clube Goitacá, 

Cineclube Marighella), onde não pareceria haver esse modelo de hierarquia. Há 

também a diferença geracional, onde pode-se concluir que agentes que viveram a 

experiência do cineclubismo nos anos 80, carregam um afeto maior pelo espaço do 

cineclube enquanto reunião democrática. Enquanto os jovens cineclubistas estão 

interessados nos temas e na troca de ideias propostas pelo cineclubismo, 

considerando que a geração anterior também se interessa por esses aspectos. 

Como visto anteriormente, os propósitos dos cineclubes também são distintos, 

enquanto alguns têm um viés “político” mais explícito, como o Marighella e o Cine 

ADUENF, o Goitacá está focado no estudo e apreciação cinematográfica, enquanto 

o Cineclube SocioAmbiental Campos, o Mercedes Batista, o Divercine e o 

Sociológico debatem “temas”, o que não significa que todos os cineclubes não sejam 

políticos da sua forma, mas sim se utilizam de diferentes inserções para construir o 

espaço cineclubista.  

 Porém, alguns elementos são compartilhados, o que nos permite categoriza-

los como cineclube. A partir do contato com os organizadores e na participação 

dessas experiências cineclubistas, o fator “coletividade” é comum a todos, 

juntamente com isso, a frequência das sessões também é um valor compartilhado 

para a organização dos cineclubes, por enxergarem um espaço de sociabilidade 

coletiva, portanto, a frequência faz com que se fortaleça essa rede de relações. 

Relações estas que de acordo com os valores cineclubistas objetiva-se que sejam o 

máximo democráticas e horizontais, para que se estabeleça o maior acesso ao 

espaço, uma vez que os agentes organizadores em totalidade estão preocupados 

em ampliar o espaço de alcance, seja pelos objetivos de ampliar a cultura 

cinematográfica, a consciência e união negra, a educação socioambiental, a união 

política ou o debate sobre gênero. Mesmo com temáticas distintas, os organizadores 

têm o objetivo consciente de estar agindo na sociedade, tendo a consciência da 

sociabilização construída pelo cineclubismo. 

Para finalizar, gostaria de mencionar que tendo em vista os caminhos 

percorridos ao longo da pesquisa, orientados pela bibliografia e pelas entrevistas, 

estou ciente de que a monografia optou por se centrar na perspectiva dos 
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organizadores cineclubistas, capturada através das entrevistas. Sendo assim, 

entendendo a complexidade do tema e compreendendo que nem todo agente tem a 

mesma visão sobre a cultura devido ao seu papel social diferenciado no ritual, fica 

como desdobramentos para futuras pesquisas se interrogar pelo cineclubismo na 

visão do público, assim como em etnografias sobre os rituais cineclubistas. 
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Cineclube SocioAmbiental 
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30/08/2018 
 
05/10/2018 
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Serra Pelada: a lenda da 
montanha de ouro. (Brasil, 
2013) 
Blade Runner. (Estados 
Unidos, 1982) 
Sob a Pata do Boi (Brasil, 
2018) 
Naisicaa: do vale do vento. 
(Japão, 2004) 
Mãe! (Estados Unidos, 
2017) 

Cineclube Marihghella 02/12/2017 
 
20/04/2018 
 
20/10/2018 
 
22/11/2018 

O Jovem Marx. (França, 
Alemanha, Bélgica, 2017) 
Cabra Marcado para Morrer. 
(Brasil, 1984) 
O dia que durou 21 anos     
(Brasil, 2013) 
Febre do Rato (Brasil, 2012) 

Cineclube Goitacá 25/10/2017 
 
01/08/2018 
 
12/09/2018 
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03/10/2018 
07/11/2018 

Um Homem de Moral. 
(Brasil, 2009) 
Vinícius de Moraes. (Brasil, 
2005) 
Sétimo Selo. (Suécia, 1957) 
Snatch: Porcos e 
diamantes. (Reino Unido, 
Estados Unidos, 2000) 
Truman. (Argentina, 2015) 
Amracord. (Itália, 1973) 

Cineclube Sociológico 25/10/2017 Favela Gay (Brasil, 2014) 

Cine ADUENF 31/10/2017 
 
06/11/2018 

O Jovem Marx (França, 
Alemanha, Bélgica, 2017) 
No (Chile, 2012) 

Divercine 17/10/2017 Grandes Olhos (Estados 
Unidos, 2014) 
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