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N
o início do século 
20, os cineclubes 
fizeram parte de 
um dos momentos 
mais importantes 

da história do cinema. Poucos 
sabem disso, mas ao lado das 
revistas e da invenção da crí-
tica cinematográfica, os clubes 
de cinema expuseram o uni-
verso de desejo do cinéfilo, 
dando corpo à nova arte que 
ainda caminhava em termos 
estéticos. A principal prova 
desse amor ao cinema, que en-
controu nos cinesclubes uma 
morada, foi o nascimento de 
um dos movimentos cinema-
tográficos mais expressivos, 
a Nouvelle Vague. No Brasil, o 
cineclubismo teve sua maior 
expressão com o Cinema Novo. 

Passado mais de seis dé-
cadas deste então, o movi-
mento cineclubista não perdeu 
a força nem a importância. De 
acordo com o suplemento de 
cultura do IBGE, divulgado no 
final de 2015, houve um cresci-
mento bastante expressivo na 
modalidade. Na comparação 
entre 2006 e 2014, a ativi-
dade de cineclubes aumentou 
223,8%. Em 2006, o percentual 
de municípios com grupos de 
cineclubismo não passava de 
4,2%. Já em 2014, o percentual 
saltou para 13,6%. 

De acordo com Carolina 
Lima, integrante do Conselho 
Nacional de Cineclube e coor-
denadora do cineclube Cinema 
(d)e Horror, o cineclubismo tem 
crescido em Mato Grosso do 
Sul nos últimos anos, graças 
a eventos que vieram aconte-
cendo desde 2011/12, como a 
Semacine e a Semana de Ci-
neclubismo e Produção Audio-
visual Independente da UFMS 
(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul). “Tais eventos 
estimularam o surgimento de 
novos cineclubes em Campo 
Grande e no interior do Estado, 
além de fortalecer aqueles que 
já existiam, e foram projetos 
que receberam incentivos pú-
blicos, por meio de editais, 
para trazermos cineclubistas 
de outros Estados para cá a fim 

Audiovisual

em debate
Movimento cineclubista cresce no Brasil como alternativa às salas de cinema

de promover um intercâmbio 
de informações/ experiências”, 
explica ela. 

Importância dos cineclubes está 
nos debates acerca dos filmes  

Ainda segundo Carolina, o 
fortalecimento das atividades 
cineclubistas tem uma impor-
tância muito grande, porque 
além da exibição dos filmes, 
a prática prevê o debate em 
torno da estética e das dis-
cussões propostas nas produ-
ções cinematográficas. Assim, 
frisa Carolina, a relevância do 
cineclubismo para o cinema 
brasileiro se dá em vários as-
pectos. “Abrimos uma janela 
e divulgamos esses trabalhos, 
procurando romper com a 
ideia equivocada de que o ci-
nema nacional é ruim, levando 
bons filmes gratuitamente à 
população. Além de levarmos 
formatos e gêneros diferentes 
daqueles ofertados pelo ci-
nema comercial, trabalhamos 
com curtas, médias e longa-

-metragens, ficção, documen-
tário, animação, experimental 
etc, a fim de ampliarmos o 
repertório fílmico da comu-
nidade”. Para Pietro Luigi, 
coordenador do Cineclube 
Muquifo, os cineclubes ainda 
têm outra função, ensinam as 
pessoas a entender o cinema. 
“A atividade cineclubista não 
apenas auxilia no entendi-
mento do que é cinema, mas 
até apoiou, em muito casos, 
o surgimento de grupos que a 
partir daí queiram criar algo 
novo também no cinema. Como 
exemplo, ele cita a Nouvelle 
Vague, movimento francês que 
deu origem a uma renovação 
na linguagem estética da sé-
tima arte. No Estado, o movi-
mento cineclubista é formado 
por 16 grupos. Sete em Campo 
Grande, três em Corumbá, dois 
em Ivinhema, um em Dourados 
e outro em Três lagoas.  Esses 
grupos realizam encontros sis-
temáticos com exibições de 
filmes e debates aguçando o 
gosto do público. Sorte nossa. 
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Cinema

Filmes mais complexos e que geram debate após suas sessões de exibição, como ‘Domicílio Conjugal’, de François Truffaut, são o foco do movimento cineclubista, formado por fãs da sétima arte 

O Cinema (d)e Horror é coordenado por Carolina Sartomen, produtora cultural e mestre em Estudos de Linguagens 
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