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Caros alunos e professores,

Quando, em 2008, iniciamos uma parceria entre as Secretarias de Cultura e de Educação apostando no 
poder enriquecedor da experiência do cinema no ambiente escolar, a partir da distribuição de vales-ingresso 
entre alunos e professores da rede estadual de ensino, apenas intuíamos o quão produtiva poderia ser essa 
união de forças.

Cinco anos depois, o PROGRAMA CINEMA PARA TODOS já levou mais de um milhão de alunos, professores e 
familiares ao encontro dos múltiplos retratos do Brasil na telona. Além disso, desdobrou a relação cinema-educa-
ção em ações que têm adquirido fôlego cada vez maior e constituído parte essencial do Programa. 

Os Encontros Pedagógicos - Cinema e Educação, as Oficinas de VideoInteratividade e, mais recentemente, o 
Circuito de Cineclubes nas Escolas são as ações que, ao ampliar o acesso à cinematografia nacional e interna-
cional, têm possibilitado o exercício da cidadania, formando novos hábitos e repertórios culturais entre alunos, 
professores e comunidade escolar.

Os Cadernos do CINEMA PARA TODOS são o desdobramento natural do trabalho que desenvolvemos até ago-
ra. Seus três volumes - que podem também ser baixados do site do Programa (www.cinemaparatodos.rj.gov.
br) - pretendem dar condições de aprofundamento da relação entre cinema e educação no trabalho do aluno 
e do professor em sala de aula, contribuir para a relação da comunidade escolar com as novas tecnologias e, 
finalmente, estimular o desenvolvimento, em toda sua potencialidade, da atividade cineclubista nas escolas.

Que as informações aqui reunidas tenham o poder de desencadear novas percepções e diálogos entre alunos e 
professores, é o nosso maior desejo!
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157.000
expectadores

501.607
expectadores

800.000
expectadores

previstos

Mais de 1 milhão
de vales utilizados!

1ª edição 2ª edição 3ª edição Soma das 
3 edições

Apresentação

O PROGRAMA CINEMA PARA TODOS foi concebido pela Secretaria de 
Cultura em parceria com a Secretaria de Educação. Faz parte dos seus 
objetivos: incentivar a formação cultural do público da rede estadual de 
ensino, valorizando e interagindo com suas atividades educacionais re-
gulares, a partir do diálogo entre cinema e educação e da ampliação do 
acesso ao cinema brasileiro.

Para tanto, uma de suas ações principais é possibilitar, através da distri-
buição de vales-ingressos, a ida dos alunos e professores da rede pública 
estadual às salas de cinema conveniadas ao Programa para assistir a fil-
mes brasileiros, possibilitando também a aproximação deste público com 
o mundo cinematográfico em debates com diretores e elenco, além de 
atividades extras e da distribuição de textos de apoio. 

Alunos e professores podem também travar contato com uma série de 
filmes estrangeiros selecionados por sua relevância cultural e pedagógica, 
em sessões previamente agendadas.

Desde sua primeira edição, em 2008, o CINEMA PARA TODOS levou mais 
de um milhão de pessoas, entre alunos, professores e seus convidados, 
aos cinemas distribuídos nos 27 municípios do Estado do Rio de Janeiro 
que possuem salas de exibição. Parte expressiva desse público foi ao 
cinema pela primeira vez.

vale-ingresso
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DUQUE DE CAXIAS

PETRÓPOLIS

TERESÓPOLIS

TRÊS RIOS

NOVA FRIBURGO

MACAÉ

RIO DAS OSTRAS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOSARARUAMA

SÃO GONÇALO

SÃO JOÃO DE MERITI

NILÓPOLIS

RIO DE JANEIRO

NOVA IGUAÇU

PARACAMBI

ITAGUAÍ

ANGRA
DOS REIS

VOLTA
REDONDA

BARRA
MANSA

BARRA DO PIRAÍ

VALENÇA

VASSOURAS

NITERÓI

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES

ITAPERUNA

BOM JESUS 
DO ITABAPOANA

MAGÉ

ILHA DO GOVERNADOR 

ENGENHEIRO
PAULO DE FRONTIN 

BELFORD ROXO

SANTA CRUZ

QUEIMADOS

SEROPÉDICA

CACHOEIRAS 
DE MACACU

TANGUÁ

IGUABA
GRANDE

MARICÁ

MIGUEL
PEREIRA

CANTAGALO

SAPUCAIA CORDEIRO

CAMBUCI

SANTO ANTÔNIO
DE PÁDUA

ITAOCARA

LAJE DO MURIAÉ

CARDOSO MOREIRA

SÃO FRANCISCO
DE ITABAPOANA

SÃO JOÃO DA BARRA
SÃO FIDÉLIS

RESENDE

RIO CLARO

Com o objetivo de aumentar os espaços de exibição audiovisual do es-
tado, o CINEMA PARA TODOS deu início, em 2012, ao CIRCUITO DE 
CINECLUBES que, realizado nas escolas da rede, representa a expansão 
do Programa para mais 23 municípios atendidos diretamente.

Legenda

 Com salas de Cinema 

27 municípios

 CirCuito CineClubes 
30 municípios
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Outros 40 municípios que não contam com salas de cinema têm parti-
cipado do Programa, seja pela participação em sessões agendadas em 
municípios vizinhos, seja pelos ENCONTROS DE CINEMA-EDUCAÇÃO, 
voltados à aproximação do professor às inúmeras possibilidades da expe-
riência com o cinema; ou pelas OFICINAS VIDEOINTERATIVIDADE, exercí-
cio coletivo de produção audiovisual a partir das novas tecnologias.

O site www.cinemaparatodos.rj.gov.br é a linha direta entre a equipe que 
realiza o programa e os alunos e professores da rede estadual. Lá, você 
encontra o detalhamento de cada ação, todos os materiais pedagógicos 
produzidos para download, além da programação dos cinemas convenia-
dos. Ficar de fora não está no roteiro!
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Seja bem-vindo! 

O Guia que você tem em mãos é uma mistura de convite, desafio e ajuda. A ideia aqui é apresentar o que é um 
cineclube, como ele pode ser feito, um pouquinho de como foi essa história ao longo do tempo e dar uns toques 
de como pode ser um barato fazer um na sua escola.

Mas também é um desafio a não desistir... Assim como qualquer atividade que envolva cultura e participação, 
dar vida e depois tocar um cineclube exige muitas vezes uma atenção carinhosa e alguns cuidados especiais. 

Por isso, esse guia também é um auxiliador, um amigo ajudante que você pode abrir sempre que tiver dúvi-
das e sempre que alguma dificuldade aparecer. 

Esperamos que essa publicação plante a semente do cinema no seu coração e na sua escola, e que o seu 
cineclube floresça, contagiando a comunidade com essa magia que é ver filme de um jeito muito apaixonante. 

O desafio está lançado! Envolva os alunos, professores e comunidade escolar nessa história e mande ver!  
Vamos nessa?

Introdução
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CirCuito CineClubes Cinema Para todos

O Cinema Para Todos selecionou através de chamada pública 30 escolas 
da rede estadual para a implantação do Circuito de Cineclubes. Escolas 
de todo o estado puderam realizar as inscrições de 4 a 20 de setem-
bro de 2012 no site do Cinema Para Todos - www.cinemaparatodos.rj.gov.br.   
A seleção não foi fácil, afinal foram mais de 168 escolas inscritas! Mesmo 
assim, a comissão de seleção - composta pelas Secretarias de Estado de 
Cultura e de Educação e por integrantes do Instituto Cultura Em Movimen-
to (ICEM) – fez uma bela seleção a partir dos critérios definidos no regula-
mento de convocação. Confira abaixo a relação de escolas selecionadas 
nesta 3ª Edição:

CAIC 1003 Dona Darcy Vargas - Belfort Roxo
Colégio Estadual São José - Cachoeiras de Macacu
Colégio Estadual Waldemiro Pitta - Cambuci
Colégio Estadual Maria Zulmira Torres - Cantagalo
Colégio Estadual Baltazar Carneiro - Cardoso Moreira
Instituto de Educação Inocêncio de Andrade – Cordeiro
CIEP 226 Porto da Estrela - Duque de Caxias
CIEP Brizolão 289 Cecílio Barbosa Da Paixão - Engenheiro Paulo de Frontin 
Colégio Estadual Johenir Henriques Viegas – Itaocara
CIEP Brizolão 343 Professora Emília Ligiéro - Laje do Muriaé
CIEP Brizolão 393 Aroeira – Macaé
Colégio Estadual Professora Alda Bernardo dos Santos Tavares - Magé
Colégio Estadual Dr. João Gomes de Mattos Sobrinho - Maricá
Colégio Estadual Álvaro Alvim - Miguel Pereira
CIEP Brizolão 396 Luis Peixoto - Queimados
Colégio Estadual Antônio Quirino - Resende
Colégio Estadual Presidente Benes - Rio Claro
Colégio Estadual Padre Carlos Leôncio da Silva - Ilha do Governador 
Colégio Estadual Dr. Francisco De Paula Paranhos - Iguaba Grande
Colégio Estadual Erich Walter Heine - Santa Cruz
Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé - Santo Antônio de Pádua
Colégio Estadual Barão De Macaúbas - São Fidélis
Colégio Estadual de Domires Machado - São Francisco de Itabapoana
CIEP Brizolão 306 Deputado David Quindere - São Gonçalo
Colégio Estadual Alberto Torres - São João da Barra
Colégio Estadual Jardim Meriti - São João de Meriti
CIEP 285 Luiz José Daflon Gomes - Sapucaia
Colégio Estadual Presidente Dutra - Seropédica
Colégio Estadual Antônio Francisco Leal - Tanguá
Instituto de Educação Thiago Costa – Vassouras



14

[PARTe 1] 

metendo a mão na massa!

Filme é pra ser visto!

o que é um CineClube?

Hum... Para começar vamos ver o que nos diz a Wikipédia e o bom e velho 
Aurélio:

“[de cine + clube] 
substantivo masculino. 
1. entidade onde se congregam amadores de cinema para estudar-lhe 
a técnica e a história.”

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, versão em CD-ROM

“Cineclube é uma associação sem fins lucrativos que estimula os 
seus membros a ver, discutir e refletir sobre o cinema.” 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cineclube)

As definições são boas, mas certamente podem ser ampliadas. E esse é 
UM dos principais objetivos desse material: ampliar o conceito de cinema 
e o de cineclubismo. O outro objetivo é ainda mais simples: auxiliar você 
na montagem de um cineclube na sua escola! :D

Você vai ver que o cineclubismo está presente na história do Brasil desde 
o início do cinema e está intimamente ligado à formação da nossa cultura 
cinematográfica. Então, aperte o cinto e vamos nessa!

É, galera, esse papo de assistir filmes juntos, aprender e conversar so-
bre eles vem de longe, desde o comecinho dessa arte mágica que é o 
cinema. Então, para o papo ficar ainda mais animado, vamos voltar um 
pouquinho essa fita e viajar um pouco nessa história que é bonita e que 
certamente vai ter envolver... Vamos lá?

??

? ??
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Vamos 
exPlorar 
esta linha 
do temPo?

Invenção do 
cinematógrafo pelos 
irmãos Lumière, na 
França. 

Paschoal Segreto inaugura, na 
rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, 
a primeira sala permanente,  
o Salão de Novidades Paris.

Lançamento da Cinearte, 
primeira revista brasileira sobre 
cinema, que circulou até 1942, 

após 561 edições.O cinematógrafo chega ao Rio de Janeiro. 

Primeira sessão de cinema do país por inicia-
tiva do exibidor itinerante belga Henri Paillie.

O grupo do Paredão se 
reunia para ver e debater 
filmes nos cinemas Íris e 
Pátria, no Rio de Janeiro. 

Fundação do Chaplin Club, no 
Rio de Janeiro, considerado o 
primeiro cineclube brasileiro.

1895
1896

1897

1917

1926
1928
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1936

1940

1946

1959

1961

1964

1970

1974

Durante o governo de 
Getúlio Vargas, é criado 
o Instituto Nacional de 
Cinema Educativo (INCE) 
com a ideia de incentivar a 
produção e a exibição de 
filmes que valorizassem a 
cultura brasileira.

Criação do Clube de 
Cinema de São Paulo, 
fechado pelo governo 
Getúlio Vargas alguns 
meses depois, no 
mesmo ano.

Reabertura do Clube 
de Cinema, embrião da 
Cinemateca Brasileira. Primeira Jornada de 

Cineclubes Brasileiros, 
com a presença de  
16 cineclubes.

Fundação do Conselho 
Nacional de Cineclubes 
(CNC), entidade nacional 
representativa dos 
cineclubes.

Início da  
ditadura militar  
no país. 

Criação da empresa 
estatal de distribuição 

Embrafilme.

Fundação do Cineduc 
– Cinema e Educação, 

organização que atua em 
audiovisual em escolas.

1955

É lançado o filme Rio 40 Graus, 
de Nelson Pereira dos Santos, 
considerado um marco no 
Cinema Novo.
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Criação da Distribuidora Nacional de Filmes 
para Cineclubes (Dina Filmes), com acervo 
formado inicialmente por filmes no formato 
16mm, cedidos pela Cinemateca Brasileira.

Extinção da 
Embrafilme no 
governo Fernando 
Collor, ocasionando 
uma paralisação 
das atividades 
cinematográficas 
no país.

É sancionada a 
Lei do Audiovisual 
no governo 
Itamar Franco.

Nos primeiros anos da década surgem as experiências 
das TVs populares TV Olho, TV Viva e TV Maxambomba.

O filme O Homem que Virou Suco, de 
João Batista de Andrade, é lançado 
simultaneamente pela Embrafilme e na 
rede de cineclubes pela Dina Filmes.

1976

1980

1981

1990

1993

1995

O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, 
de Carla Camurati, é lançado e torna-se um 
marco da chamada Retomada do Cinema.
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O filme O Bicho de 
Sete Cabeças, de Laís 
Bodanzky, é premiado 
nos festivais de cinema 
de Recife e Brasília. 

É criada a Agência 
Nacional do Cinema – 
ANCINE.

Surgimento de vários 
cineclubes na esteira 
do barateamento dos 
equipamentos digitais.

O filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, adaptação do livro de Paulo 
Lins, leva mais de 3,3 milhões de pessoas aos cinemas e é considerado o 
maior sucesso de bilheteria do país desde a retomada da produção nacional. 
O filme recebeu indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Diretor, 
Melhor Roteiro, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia, 
e foi bem recebido no Festival de Cannes na França.

O cinema brasileiro, já em 
retomada de produção, 
lança 18 filmes brasileiros.

1996

2000
2001

2002
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Acontece a Jornada de Rearticulação do Movimento Cineclubista, em 
novembro, durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e com ela o 
retorno do movimento cineclubista organizado.

O filme Dois Filhos de Francisco, 
de Breno Silveira, marca os dez 
anos da retomada do cinema e leva 
aos cinemas mais de 5 milhões de 
expectadores, tornando-se o novo 
recorde de bilheteria da retomada

Carandiru, de Hector Babenco, torna-se o campeão brasileiro de  
bilheteria desde a retomada, com 4,7 milhões de ingressos vendidos. 

Fundação da Associação dos Cineclubes 
do Rio de Janeiro, Ascine/RJ

2003

2004

2005
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É publicada pela Agência 
Nacional de Cinema (ANCINE) a 
Instrução Normativa, número 63, 
de 02 de outubro de 2007, sobre 
a atividade cineclubista.

Criação do Programa  
Cinema Para Todos 

O filme Tropa de Elite, de José Padilha, foi a sensação desse ano e 
recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim. Em 2010, 
Tropa de Elite 2 bate recorde e se torna um dos  filmes mais vistos na 
história do cinema brasileiro, atingindo a marca de mais de 11 milhões 
de expectadores.

São lançados programas pelo governo federal como 
Mais Cultura, Cine Mais e Programadora Brasil, 
concebidos em parceria com os cineclubes, visando 
fomentar e apoiar iniciativas populares de exibição.

2007

2008

2007/2010
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a Construção de um CineClube

Primeiro de tudo, nunca é demais 
repetir, para se criar um cineclube 
é preciso que se existam quatro 
coisas: equipamentos de áudio e 
vídeo; ter vontade de intervir na rea-
lidade do mundo a partir do desejo 
de entender o que é a construção 
de imagens; ter curiosidade em 
conhecer novos olhares e novos 
discursos; e gostar de fazer coisas 
juntos, incluindo assistir à filmes. 

Fazer cineclube é também resgatar 
o prazer de ver filmes coletivamen-
te, preservando o debate apaixona-
do ou simplesmente o bate-papo 
descontraído. Uma ação de indiví-
duos que preservam a paixão do 
encontro e do compartilhar.

E essa paixão tem a ver com o que 
motiva as pessoas a criarem cine-
clubes.

identidade

Uma coisa que ajuda de cara a impulsionar um cineclube e contagiar ou-
tras pessoas é a criação de uma identidade conceitual, que vem a ser o 
modo particular com que um grupo olha para o mundo e atua nele. Sabe 
aquele jeito de pensar e fazer as coisas que só você tem? Pois é, é isso. 
Ter uma identidade conceitual faz as pessoas saberem que o seu grupo 
tem um diferencial em relação a tudo o que faz. Sabendo que isso não é 
fácil e é uma busca constante.

Mas é bom ressaltar que a identidade é algo que se constrói aos pou-
quinhos, com o tempo, e que vai se firmando através das exibições, das 
escolhas dos filmes, dos textos, dos cartazes e da forma com que os 
integrantes do cineclube falam de suas atividades.
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Dica: tente achar algum nome ou alguma expressão que seja pe-

culiar da sua região. Vale uma gíria, um personagem, uma localida-

de, uma expressão histórica. O cineclube Mate Com Angu ganhou 

seu nome a partir do apelido de uma escola de Duque de Caxias 

que possui uma história importante na cidade. Os cineclubes Tupi-

nambá, de Araruama, e Apoena, de São Pedro da Aldeia, buscaram 

referenciais no passado indígena da região; o Macaba Doce, de 

Macaé, vem do nome da planta que originou o nome da cidade.

o nome

A escolha de nome é em geral um dos primeiros passos para esta cons-
trução de identidade, principalmente se for um nome que tenha a ver com 
a proposta do grupo e/ou tenha a ver com a história da localidade onde 
fica sua escola. 

Outra dica legal, depois de escolhido o nome, é buscar parceria com al-
guém ou alguma empresa local que possa criar uma logomarca para o 
grupo. Quanto mais as pessoas conhecerem a marca do grupo, mais forte 
ele tende a se tornar e mais fácil se torna a busca por apoios.

PúbliCo

É muito comum que no início das atividades de um cineclube haja poucas 
pessoas na plateia. Seja por falta de hábito das pessoas em frequentar 
eventos culturais, ou por desconhecimento do que seja um cineclube, ou 
por falta de material para divulgação ou até mesmo por dificuldades de 
infraestrutura local. No caso da sua escola, pode ser que o dia escolhido 
para a sessão não dê para todo mundo.

Mas isso não importa – de verdade! Há cineclubes no mundo inteiro que 
fazem trabalhos de reconhecida importância mesmo tendo uma frequên-
cia baixa para os padrões de quem pensa em megaeventos. Assim como 
existem cineclubes que têm grande presença de pessoas em cada exibi-
ção. Não existe número de público ideal para a atividade cineclubista – o 
importante de fato é que o trabalho seja sincero e que tenha uma identida-
de que as pessoas reconheçam. 

Muitas pessoas desistem de levar em frente um cineclube alegando que 
o público não tem interesse nisso ou que não há espaço para atividades 
culturais em sua região. Na dúvida, recomendamos não desistir! O tempo 
vai se encarregando de mostrar que as pessoas vão se chegando e com-
prando a ideia.
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TOQUE: Visite as salas de aula da sua escola para apre-

sentar o cineclube, divulgue junto ao Grêmio Estudantil, 

peça ajuda aos professores, diretores e colegas. Quanto 

mais você chegar junto, apresentar as tuas ideias e, prin-

cipalmente, acolher os novos participantes e colaborado-

res, mais o seu Cineclube vai bombar!

TOQUE: A curadoria é a alma do cineclube! É a escolha do(s) filme(s) que serão exibidos e da linha temática/es-tética que compõem as sessões do grupo. Pode ser feita através de votação, ou eleita pela diretoria, ou através de um rodízio entre os membros, ou através de consenso pós-debate interno. Basicamente, é pensar bastante an-tes de escolher o filme e apertar o play !

Curadoria

Há uma variedade de combinações possíveis na curadoria dos cineclubes 
pelo país, e definir minimamente o perfil de seu cineclube pode ser um 
elemento facilitador para a continuidade do trabalho e o reconhecimento 
do público. 

Há cineclubes que só exibem curtas-metragens nacionais, outros só exi-
bem documentários, e por aí vai: filmes de terror, clássicos de Hollywood, 
filmes de animação, longas nacionais, cinema europeu... 

Ops! Curadoria? O que é isso?!

É a curadoria que se propõe a provocar reações na plateia através da 
escolha dos filmes. Outra função vital da curadoria é investigar onde os 
filmes podem ser encontrados e contactar os diretores e/ou produtores 
em busca de autorização. 

O melhor começo para o seu cineclube é pesquisar os filmes recebidos da 
Programadora Brasil. Leiam as sinopses, vejam filmes juntos e descubram 
como combinar os filmes para criar sessões legais, que mexam com a 
cabeça da galera da sua escola. 

Além disso, é preciso pensar: o cineclube será aberto à comunidade, pais 
e amigos da escola? Em que dia irá funcionar? O local onde vai acontecer 
as sessões pode receber a comunidade? Pense nisso, debata com o 
diretor de sua escola e mãos à obra!
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TOQUE: Direito autoral, direitos autorais ou direitos de au-
tor são as denominações empregadas em referência ao rol 
de direitos dos autores sobre suas obras intelectuais, que 
podem ser literárias, artísticas ou científicas.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral

Com o surgimento das mídias digitais e da internet, esse papo sobre di-
reitos autorais ficou cada vez mais complicado. A facilidade com que se 
copia uma obra audiovisual mantendo sua qualidade original fez nascer 
a possibilidade de uso desse material sem que haja a necessidade de 
compra ou de pedido de autorização. A polêmica em torno do que seria 
pirataria, juntamente com questões como compartilhamento de arquivos 
na web e licenças flexíveis, tem marcado as discussões sobre direitos 
autorais na atualidade.

direito autoral - dá liCença?

Dica: Dá uma pesquisada na Lei do Direito Autoral no sítio  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm

na prática toda a exibição de filmes precisa de autorização dos 
realizadores e/ou dos produtores para ser feita. No circuito co-
mercial, sendo a sala de exibição uma empresa, paga-se pelo filme 
exibido e essa relação está vinculada necessariamente ao lucro.

No caso da atividade cineclubista os valores norteadores das exibições 
são baseados em valores diversos ao da lucratividade. Mesmo assim, a 
falta de objetivo comercial foi apontada durante várias épocas como uma 
justificativa inválida para a ausência de cobranças e autorizações. A luta 

por um tratamento diferenciado quanto às licenças de exibição sempre 
foi um dos motes da atividade cineclubista. Afinal de contas, ninguém faz 
cineclubismo para ficar rico! :)

Mas, de praxe, pedir autorização para exibir filmes em cineclubes é uma 
atitude ética e sempre bem vista! Utilizar a internet, os festivais e as as-
sociações de cineclubes para entrar em contato com os realizadores e 
pedir autorização são experiências muito enriquecedoras, vale a pena 
experimentar. Muitos diretores e produtores se disponibilizam, inclusive, a 
estar presentes nas sessões onde seus filmes serão exibidos e encaram 
essa atitude com muita simpatia e prova de ética.

Além da pesquisa na internet e da participação em festivais, pode-se con-
seguir filmes em acervos de instituições como a Associação de Cineclu-
bes do Rio de Janeiro (ASCINE/RJ) Empresa Distribuidora de Filmes S/A 
(Rio Filme), Museu de Arte Moderna (MAM), Empresa Municipal de Multi-
meios (Multi-Rio), as cinematecas de embaixadas e consulados, locado-
ras especializadas como a Cavídeo. Por esse caminho, seu cineclube terá 
sempre uma programação fresquinha!

No caso do acervo da Programadora Brasil que você está recebendo 
na sua escola, uma grande vantagem é que os filmes chegam com dois 
anos garantidos de direitos de exibição, podendo ser renovado após 
esse termino. Informe-se no site. 

Dica: Além disso, vale uma dica simples e preciosa: peça sempre ajuda a algum cineclube mais velho! 
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Dica: No site da Programadora você vai encontrar informações 

detalhadas sobre os filmes que está recebendo: sinopse, ficha 

técnica, críticas, etc. Não deixe de conferir! 

o kit de filmes da Programadora brasil

Sua escola ganhou um kit da Programadora contendo 150 programas que 
reúnem 486 filmes. A lista dos filmes está no final desse Guia – não deixe 
de consultar. E junto com os filmes, também há um material com informa-
ções sobre cada filme, o que ajuda muito na hora de escolher que filmes 
vão entrar nas sessões.

A Programadora Brasil é um programa da Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura realizado pela Sociedade Amigos da Cinemateca sob 
a coordenação da Cinemateca Brasileira. Seu objetivo primordial é ampliar 
o acesso às produções recentes e aos filmes representativos da nossa 
cinematografia e que estão fora do circuito de exibição. 

A ideia é ajudar a promover o encontro do público com o cinema brasileiro, 
formar plateias e fomentar o pensamento crítico em torno da produção 
nacional.

Com o início de funcionamento, seu cineclube torna-se um Ponto de Exi-
bição Audiovisual e é recomendado que se faça um relatório das sessões 
no site da Programadora Brasil. Mas fique tranquilo porque é uma parada 
mais simples do que parece.

www.programadorabrasilorg.br 

VOcê sabE O QUE significa closed caption E aUDiODEscriçãO?

aUDiODEscriçãO

A audiodescrição é uma técnica destinada aos deficientes visuais, que narra em deta-

lhes as cenas, expressões pessoais e cenários, proporcionando o perfeito entendimento 

do filme, programa ou evento que está sendo transmitido.

closed caption 

O closed caption é uma ferramenta destinada aos deficientes auditivos, que transcreve, 

sob a forma de legendas, o áudio de diversos tipos de transmissões ao vivo ou pós-

-produzidas, como filmes, novelas, telejornais, programas de auditório etc. 

http://www.cpl.com.br

TOQUE: Segundo dados do IBGE, existem aproximada-
mente 16,5 milhões de pessoas com deficiência visual 
total e parcial, que encontram-se excluídos da experiência 
audiovisual e cênica. http://audiodescricao.com.br/ad

sua escola está sendo contemplada com acervo:

453 curtas-metragens

16 médias-metragens

17 longas-metragens

+ filmes diversos doados por Festivais e embaixadas :-d

a relação do acervo inicial doado ao cineclube de sua 

escola está disponível ao final deste caderno.
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Pensando a sessão

Para que o cineclube tenha vida e ganhe adesão da galera é fundamental 
que haja uma criação coletiva em relação às sessões programadas.

Isso significa discutir que temas e que tipo de filmes devem ser escolhidos 
para provocar no público convidado as reações e sensações que o grupo 
quer proporcionar.

Para isso é preciso que o grupo aprofunde o trabalho de curadoria, ven-
do filmes, frequentando festivais na medida do possível, pesquisando na 
internet, pedindo cópias de filmes diretamente aos diretores e aos organi-
zadores de festivais. Mas, principalmente, estudando e conhecendo bem 
os filmes da Programadora Brasil!

A partir da experiência de ver filmes e discuti-los, o grupo pode pensar 
como esses filmes podem ser melhor combinados em cada sessão para 
dar a sensação de unidade e coesão. É essa combinação que costuma 
dar a liga que prende o público e traz o toque do grupo para a exibição, 
diferenciando-a de uma exibição qualquer.

Isso é o que a gente chama de pensar a sessão!

oPinando e botando Pilha

Uma das ferramentas que mais enriquecem a atividade de um cineclu-
be é o estímulo à discussão sobre os filmes exibidos e sobre o audio-
visual em geral. Isso pode ser feito por mediadores do próprio coletivo 
de pessoas do cineclube, que planejem questões e atividades para 
dinamizar o debate com o público, ou através de algum “veículo oficial” 
do grupo, como um jornalzinho, um fanzine xerocado, uma revista, um 
blog, página no Facebook, portal na internet ou simplesmente o progra-
ma impresso da sessão. 

Várias publicações de cineclubes foram 
fundamentais para a evolução do pensa-
mento audiovisual no mundo como os 
Cahiers du Cinéma, da galera da Nouvel-
le Vague francesa, e a revista O Fan, do 
primeiro cineclube brasileiro, o Chaplin 
Club, aquele já citado aqui.

Na experiência do Mate Com Angu, por 
exemplo, para cada sessão é elabora-
do um programa, contendo, além das 
informações sobre os filmes exibidos, 
um texto especial apresentando as vi-
sões do grupo sobre os temas abor-
dados. É altamente recomendado!

06, 13 e 27  
de novembro, às 20h  

Casa de Cultura de Nova Iguaçu 
Rua Getúlio Vargas, 51- Centro  Nova Iguaçu / RJ 

O “Buraco” realiza desde julho de 2006, sessões mensais e gra-

tuitas, priorizando a difusão do curta-metragem nacional e pro-

movendo intervenções artísticas de teatro, poesia, circo e músi-

ca, além de performances de DJs e VJs no intervalo entre os 

filmes.  
O Cineclube Buraco do Getúlio funciona semanalmente às terças 

com exibição de longas-metragens nacionais na Casa de Cultura 

de Nova Iguaçu, sem deixar de lado sua famosa sessão de todo 

2° sábado do mês, no Anania’s Bar! O Cineclube Buraco do Getúlio é realizado pelo Núcleo de Arte e 

Criatividade—Laboratório Cítrico e é parte integrante da ASCINE-

RJ e do CNC. 

www.buracodogetulio.blogspot.com 
www.twitter.com/buracodogetulio 

www.facebook.com/buracodogetulio 
cineclubeburacodogetulio@gmail.com 

Negritude.com 

filmes às terças! 

PROGRAMAÇÃO: 
06.11 MADAME SATÃ de Karim Aïnouz  

13.11 OS 12 TRABA-LHOS, de Ricardo Elias  
27.11 ENCONTRO COM MILTON SANTOS OU O MUNDO GLOBAL VISTO DO LADO DE CÁ, de Silvio Tendler 

Ciclo Buraco Negro 

B
U

R
AC

O
 

gratuito 

REALIZAÇÃO 

APOIO 

NEGRO 

O Buraco 

Um Buraco Negro é uma região 
do espaço da qual nada, nem 
mesmo objetos que se movam 
na velocidade da luz, podem esca-
par.  
O BG tem orgulho de dizer que 
está emaranhado nessa região e 
dedica novembro à construção da 
imagem afirmativa do negro e de 
sua cultura. Todos nós temos um 
pé na África, o berço do mundo. É 
claro que nosso Buraco é Negro. 
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Para a construção do programa 
das sessões também é sugerida 
uma criação coletiva.

As tarefas devem ser divididas e é 
bom que haja rodízio nas etapas 
de criação do material. Primeira-
mente, é preciso reunir as infor-
mações sobre os filmes exibidos 
(ficha técnica, sinopse, duração, 
classificação). Depois é a hora 
de reunir no mesmo documento 
as informações sobre os filmes, 

Programando o Programa

sobre as atividades extras (se ti-
verem), a logomarca dos apoiado-
res, agradecimentos e algum texto 
para a sessão. A diagramação do 
programa pode ficar a cargo de 
alguém do grupo que tenha co-
nhecimento ou pode ser conta-
tado alguém próximo que possa 
fazer. Não é difícil encontrar algum 
designer (ou aspirante a designer) 
que possa fazer a diagramação 
para o grupo na camaradagem ou 
em troca de publicidade. 

extra! extra!

Tão legal quanto pensar a sessão e elaborar o programa é construir algu-
ma atividade extra-exibição. Historicamente, esse é um dos pontos que 
diferencia o cineclubismo da exibição puramente comercial. 

Além de debates, muitos cineclubes aproveitam o espaço para divul-
gar artistas locais, convidar performances, organizar shows ou mesmo 
festas temáticas. 

Pense nisso quando seu cineclube estiver na ativa! Além de reforçar a 
cultura na sua comunidade e dar uma moral para sua escola, as atividades 
extra-exibição costumam trazer mais adesão para a proposta.

No caso da opção por debate com a plateia, além da figura do media-
dor, vale a pena contactar alguma pessoa ligada aos filmes exibidos 
para comparecer. Parece meio distante, mas muitos diretores, roteiris-
tas e mesmo atores, costumam se disponibilizar para estar presente em 
uma sessão cineclubista para compartilhar a experiência da produção 
dos filmes envolvidos.

Dica: Faça um mapa da região onde o cineclube está situado, 

localizando nessa planta baixa potenciais parceiros e públicos. 

Esse mapa pode facilitar a visualização das ações que podem ser 

feitas para articulação com parceiros e para a divulgação junto a 

diversos públicos.
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aCerVo – um tesouro a ser Cuidado

Pegou o filme com o autor? Baixou na internet? Comprou em alguma pro-
moção? Não importa. Busque tratar com carinho cada filme conseguido. 
Um bom acervo é metade do caminho para resolver 90% das aventuras 

que um cineclube pode se comprometer em sua 
jornada. Evite o delicioso pecado de dei-

xar os filmes espalhados nas casas dos 
integrantes. Busque deixá-los na res-

ponsabilidade de um integrante, de 
preferência daquele que pode ser 
considerado uma pessoa natural-
mente organizada. 

Uma boa dica é conversar com a 
direção da escola sobre o local onde 

os filmes vão ficar guardados.

 Cuidados com a mídia física: Qualquer mídia deve ser bem cuida-
da, seja película, magnética ou digital. Bem cuidada quer dizer bem 
armazenada, bem transportada e bem manuseada. Cuidar bem da 
mídia é trabalho imprescindível para se garantir a melhor sessão pos-
sível, sem interrupções desagradáveis (travar o DVD, por exemplo).

 Armazenamento: em local sem umidade e refrigerado;

 Manuseio: no caso de fitas e DVD, não tocar no magnético nem na 
parte impressa do disco;

 Transporte: qualquer mídia deve ser transportada em segurança, 
com plástico bolha (mais usual) ou espuma.

arquiVos – PreserVe suas Pegadas!

Outra missão para os mais organizados do grupo: ter um arquivo com tudo 
o que foi produzido pelo cineclube. Saiu uma notinha no jornal sobre a exi-
bição? Acabou de imprimir o programa da sessão? Um cartaz novo? Uma 
filipeta? Não deixe de guardar exemplares para o arquivo. Peças como 
essas são fundamentais para a comprovação da atividade do grupo. Pode 
ser utilizado na hora de pedir apoio ou na hora de entrar em algum edi-
tal ou concurso. Procure digitalizar tudo e deixar bem organizado em um 
computador. Faça com que a história possa ser visualizada por quem não 
conhece o grupo. O histórico de persistência de um cineclube é uma de 
suas maiores armas e sua escola só tem a ganhar com esse arquivo.
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equiPamento

A base dos equipamentos necessários para o funcionamento do cineclu-
be são bem definidos: projetor, telão, aparelho de DVD, aparelho de sons 
e cabos. Destes, o telão pode ser substituído por uma parede branca 
ou algum pano grosso e claro como uma uma lona. Também o aparelho 
de DVD pode ser substituído, dependendo do caso, por um pen-drive 
ou um laptop.

Fique atento aos fios conectores, os cabos, e ao controle remoto do apa-
relho de DVD – são coisas fáceis de perder ou esquecer. O ideal é ter uma 
pessoa com a responsabilidade de ligar o equipamento e de ficar na opera-
ção e guarda do mesmo.

Você terá em mãos uma lista de todo o equipamento fornecido pelo Programa 
Cinema Para Todos. É uma boa dar uma estudada nessa relação e entender 
para que serve cada parte. 

Uma coisa que é legal dizer: nem todo mundo tem familiaridade em lidar 
com maquinário, por isso é importante estar atento nas habilidades e dispo-
nibilidades de cada um :)

sUa EscOla fOi cOnTEmplaDa cOm Os sEgUinTEs  

EQUipamEnTOs DE áUDiO E VíDEO

Projetor Aparelho de DVD Blue Ray Microfone

Tela 100” Estabilizador de energia Mesa de som

Caixa de som Subwoffer Pedestal

exeCutando a sessão CineClubista

Aqui vai uma pequena explicação 
sobre detalhes da produção de 
uma sessão cineclubista, uma che-
cagem de tópicos que pode ser 
preenchida a cada pré-produção 
para facilitar a exibição. (Muitos 
chamam essa lista de check-list...).

No caso do cineclube da sua esco-
la, os itens Projetor, Telão, Som da 
Exibição e Tocador de DVD já estão 
cobertos – que bom!

Projetor: OK.

Telão: OK.

som da exibição: OK.

aparelho leitor dos filmes: OK.

Montagem do equipamento de vídeo/som: é importantíssimo ter al-
guém que saiba montar o equipamento de exibição no dia. Recomenda-se 
que essa pessoa chegue mais cedo no dia do evento para que tudo esteja 
certo na hora da exibição.

Programa - escrever o texto: é no programa da sessão, impresso, onde 
o grupo pode escrever sobre os filmes e sobre algum tema relacionado. 
Além de informar o nome dos filmes, sinopse, ficha técnica e duração. É 
bom definir alguém para escrever esses textos.

Programa - fazer a diagramação: essa tarefa pode ser feita por algum 
parceiro do grupo que tenha afinidade com a proposta e saiba mexer em 
programas gráficos. Caso não haja essa pessoa disponível, peça ajuda a 
quem sabe mexer um pouco ou pesquise modelos prontos na internet. 
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Mesmo não saindo como se sonha o importante é que seja feito e cumpra 
o papel de informar. Quando o público gosta da sessão geralmente leva 
para casa o programa e guarda de lembrança.

Programa - imprimir: depois de escrito e diagramado, alguém precisa 
imprimi-lo. Combine com a escola a impressão da matriz e veja se alguém 
tem um apoio para tirar xerox na região.

Dica: a partir do conteúdo do filme e do texto preparado para o 

programa da sessão, que tal elaborar um roteiro de perguntas e 

atividades para dinamizar o debate após a sessão?

Divulgação: a divulgação é um trabalho muito importante e muito desafia-
dor de se fazer. Quanto mais gente souber das sessões de seu cineclube, 
mais fácil do público ir chegando e mais fácil de conseguir apoios locais.

Não esqueça: sempre afine tudo com a direção da escola! Converse com 
o seu diretor, coordenador ou professor :)

 Mural da escola: não esqueça de aproveitar o mural da escola para 
mandar o recado do cineclube! Se você conseguir um espaço próprio 
permanente, melhor ainda, porque já vai criando a tradição da divulga-
ção no ambiente escolar. Com o trânsito constante das pessoas pas-
sando em frente ao mural, a informação acaba sempre sendo dada.

 Carro de Som: em muitas regiões, o carro ou a bicicleta de som fun-
cionam bastante, então tenha isso como uma opção bacana. E é 
sempre um exercício legal pensar um texto para o comercial que cha-
me a atenção do público para o seu cineclube. Libere a criatividade!

Dica: Mas essa dica só vale se o seu cineclube tiver sessões abertas à comunidade e, atenção: carro de som é proibido em algumas cidades; procure saber sobre a sua.

Dica: Crie seu blog – http:// www.blogger.com

Crie o site do cineclube –  

www.Wix.com/CriarSeuSite/Site-Para-Negocios

 Cartaz: em formatos A3 ou A4, os cartazes podem ser impressos em 
preto e branco de forma barata. Com dinheiro curto, faça poucos, 
mas defina os lugares prioritários para colar (outras escolas próxi-
mas, clubes,  associações, padarias etc.). Peça autorização! :D

 Filipeta: também podem ser feitas de forma barata. Também devem 
ser distribuídas em locais dirigidos, onde seu público costuma fre-
quentar. Dica: além de entregar a filipeta, converse com a pessoa 
e faça um resumo do que é o cineclube e como funciona. Nesse 
contato, podem surgir novas pessoas para ajudar.

 Internet: espalhe a propaganda da exibição entre seus amigos e 
peça para que eles divulguem entre os amigos deles. (É bom evitar 
o famoso SPAM, que é a propaganda não autorizada...). Use as re-
des sociais como o facebook (facebook.com), o twitter (twitter.com),  
o googlePlus (https://plus.google.com) e o overmundo (overmundo.com.br). 

Crie um blog do cineclube e divulgue a programação.
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 Texto para imprensa: uma boa estratégia de mídia é produzir um pe-
queno texto voltado para jornais, revistas, sites, blogs, rádios e TVs. 
Faça uma busca e descubra o contato da imprensa local e mande 
ver. Um texto simples e direto, informando dia, hora, programação e 
formas de contato. 

 Mas é bom se ligar em duas coisas: não esqueça de combinar com 
a escola e, se o português não anda muito em dia, procure ajuda! :D

TOQUE: o importante é usar a criatividade. Muitas escolas 

possuem diversos meios de divulgação das ações. jornal 

mural, rádio da escola, revista cultural etc. Articule-se 

com colegas e professores e descubra o meio mais eficaz 

de divulgar o cineclube no seu colégio.

Filmes: é sempre bom 

organizar os filmes com 

antecedência. assim, você vai 

ter tempo de fazer o famoso 

teste de projeção e saber se o 

áudio e vídeo dos filmes estão 

ok para começar a exibição. 

debate ou roda de Conversa: 
vai ter debate após a sessão? o 
debate não é uma obrigatoriedade 
dos cineclubes, mas sempre são 
experiências muito boas para todos 
os participantes. 

Desmontagem (após sessão): pouca gente se lembra disso, mas a pós-
-produção é importantíssima. Consiste em desligar e desmontar o equipa-
mento e guardá-lo; organizar e limpar o ambiente; guardar cadeiras; caso 
o equipamento for emprestado, definir quem fará a devolução. 

registro em foto: é bom deixar alguém com a função de registrar em foto 
o evento. Isso vira documento histórico do grupo.

registro em vídeo: também se houver a possibilidade, é bom ter o re-
gistro também em vídeo. Isso pode ser feito até mesmo com celular ou 
máquina fotográfica.

ofícios de apoio: caso o grupo consiga algum apoio de logística para 
a exibição é preciso que alguém se responsabilize pelo envio de ofícios, 
que é a linguagem que a burocracia exige formalmente. Isso também vira 
um documento oficial do grupo, que pode servir para outros apoios e para 
deixar as relações claras entre as partes. 

atividade extra-filme (qual?): defina se haverá alguma atividade extra 
após a sessão. Os cineclubes nasceram com a prática de promover de-
bates após a sessão, o que historicamente se provou um rico espaço de 
aprendizado e troca de saberes. Também um hábito muito saudável prati-
cado por vários cineclubes é promover atividades de interação com outras 
linguagens artísticas após a exibição. Recitais, shows, saraus de poesia, 
performances etc. Procure saber se na sua escola tem alguém ou algum 
grupo artístico interessado em se apresentar ;)

Caso haja atividade após exibição: tendo alguma atividade além da exi-
bição é preciso que se tenha em mente que isso representa mais um 
trabalho de produção. Os itens abaixo dizem respeito a essas atividades, 
sendo festa, show, debates ou intervenções artísticas.
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equipamento de som: pode ser o mesmo da exibição ou não, depen-
dendo. Mas é bom consultar alguém que entenda, porque nem sempre 
o som da sessão dá conta de uma festa, de um show ou de um sarau. 

DJ: tem sempre algum DJ querendo uma festa para tocar... Pesquise na 
sua cidade e faça a proposta.

Decoração e iluminação: é possível criar ambientes mais aconchegantes e 
artísticos com poucos recursos. Procure pesquisar se há pessoas que têm 
essa facilidade no seu bairro (designers, artistas plásticos, cenógrafos etc.).

você deve sentir em uma sala de cinema, mesmo que seja 

em um cineclube.

verifique se a sala fica perfeitamente escura. Caso contrário, 

vede janelas e outras entradas de luz.

diCas legais Para Produção da sessão

 Você deve se sentir em uma sala de cinema, mesmo que seja em 
um cineclube. 

 Verifique se a sala fica perfeitamente escura. Caso contrário vede 
janelas e outras entradas de luz.

 Verifique se a tela está limpa e bem esticada, sem rugas, para que a 
sessão não seja prejudicada.

 Verifique o estado do projetor.

 Verifique se o aparelho de DVD e os cabos de conexão estão funcio-
nando adequadamente.

 Antes da sessão, faça um teste no equipamento de projeção com o 
filme a ser exibido. Desta forma você ajusta os níveis da imagem.

 A boa qualidade do som é tão importante quanto a qualidade de 
imagem em uma projeção. Verifique se a aparelhagem de som, mi-
crofones, cabos e conexões estão funcionando adequadamente.

 Chegue ao local da sessão com antecedência, a fim de checar to-
dos os detalhes e evitar imprevistos.

 Abra a sessão com os agradecimentos que se fizerem necessários 
e menção às instituições e pessoas que participaram da viabilização 
da mesma. Apresente o programa ou filme a ser exibido, mencionan-
do o debate ao final da projeção, se houver.
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 Caso tenha algum material de apoio sobre o(s) filme(s), distribua an-
tes da apresentação, para que o público tenha a possibilidade de 
analisar o material.

 Comece a exibição no horário anunciado. Respeite a plateia evitando 
atrasos. Se ocorrer algum imprevisto, mantenha a plateia informada.

 Se possível fotografe ou filme a sessão – faça a memória do seu cine.

 Cuide do debate. Lembre-se: é interessante que os cineclubistas já 
tenham assistido aos filmes exibidos na sessão. Assim fica  mais fácil 
mediar a conversa e provocar a troca de ideias. Além disso, tente 
não direcionar o debate e deixar o público confortável para falar o 
que der na telha. Depois, é só deixar rolar.  

 Conte o público da sessão e anote num caderninho. Vai ser bom 
ver, ao longo do tempo, a quantidade de expectadores que o seu 
cineclube recebeu. 

 Nunca esqueça de guardar seus equipamentos e filmes em 
segurança. 

TOQUE: Consulte o Caderno do Professor, disponível para 

download nos materiais pedagógicos do sítio do Cinema Para 

Todos :-)

http://www.cinemaparatodos.rj.gov.br

verifique a validade do extintor de 

incêndio.

Cuidado com fios desencapados.

Conforto e segurança

Para que a sua exibição seja um sucesso, você também precisa pensar na 
segurança do público, portanto é interessante atentar para alguns detalhes 
que fazem a diferença:

 Verifique com antecedência os pontos de energia elétrica e, princi-
palmente, a posição dos interruptores para mais agilidade no acen-
der e apagar de luzes para a projeção;

 Tenha a mão o nome e os telefones das pessoas a quem recorrer 
em caso de emergência;

 Localize antecipadamente os extintores de incêndio;

 Proteja com fita gomada os fios e cabos dos equipamentos para evi-
tar tropeços de passantes, garantindo a segurança da plateia (pode 
parecer bobagem, mas a falta deste item pode gerar grandes trans-
tornos durante a sessão, como quedas de equipamentos). 

E, fundamental: mantenha todas as atividades do cineclube compartilha-
das com a direção da escola.



34

ConheCendo e artiCulando

Quando você começa a implementar um cineclube na sua escola, às vezes pode 
ter a impressão de que todos as dificuldades têm acontecido somente com o seu 
grupo. Mas na verdade, quando o seu cineclube começa a se comunicar 
e articular com outras iniciativas você percebe que todos os cineclu-
bes passam por experiências muito parecidas e o antídoto para supe-
rar os desafios é se articular com outros grupos que atuam na área.  
Junto e misturado!

o CineClube Como  
ferramenta de organização

É bom conhecer as principais organizações que atuam na área cineclubista, principalmente para trocar ideias e 
conseguir apoios.

Nacionalmente, existe o Conselho Nacional de Cineclubes, o CNC, que organiza as Jornadas Cineclubistas a 
cada dois anos.

Em vários estados existem representações que variam em forma e estrutura, mas que de alguma forma se arti-
culam com o CNC visando objetivos comuns.

No Rio de Janeiro esta entidade é a Associação dos Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro (Ascine/RJ), 
que vem desde 2004 lutando pela organização do movimento cineclubista no Estado. Fundada na onda do 
ressurgimento do movimento cineclubista do início dos anos 2000, a Ascine/RJ reúne hoje cerca de cinquen-
ta cineclubes e tem importantes parcerias com distribuidoras (como a Riofilme) e festivais nacionais como 
a Mostra do Filme Livre, o Curtacinema e o Festival Brasileiro do Cinema Universitário, o Centro Técnico do 
Audiovisual – CTAV, através da cabine destinada à pesquisa de filmes do acervo da instituição e universidades.
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algumas diCas de artiCulação

Associação dos Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro - Ascine/RJ
Saiba mais através do site: http://www.ascinerj.org

Conselho Nacional de Cineclubes - CNC
Saiba mais através do site: http://www.cineclubes.org.br

Federação Internacional de Cineclubes - FICC
Saiba mais através do site: http://www.ficc.info

Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas - ABD&C 
Saiba mais através do site: 
ABD&C nacional http://www.abdnacional.com.br
ABD&C Rio de Janeiro http://www.abdec.blogspot.com

Cineduc - Cinema e Educação
Saiba mais através do site: http://www.cineduc.org.br

Ministério da Cultura – MINC
Saiba mais através do site: http://www.cultura.gov.br

Agência Nacional do Cinema – ANCINE
Saiba mais através do site: http://www.ancine.gov.br

Centro Técnico do Audiovisual – CTAV
Saiba mais através do site: http://www.ctav.gov.br/institucional/historico

Secretaria do Audiovisual - SAV
Saiba mais através do site: http://www.cultura.gov.br/audiovisual/secretaria

Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro – SEC RJ
Saiba mais através do site: http://www.cultura.rj.gov.br

Rio Filme
Saiba mais através do site: http://www.rio.rj.gov.br/web/riofilme

Museu de Arte Moderna - MAM
Saiba mais através do site: http://www.mamrio.com.br

Cinemateca Brasileira 
Saiba mais através do site: http://www.cinemateca.gov.br

Filme B - portal especializado no mercado de cinema no Brasil. 
Saiba mais através do site: http://www.filmeb.com.br

Licença Guarda-Chuva MPLC Brasil 
Saiba mais através do site: www.mplcbrasil.com.br

E, claro, os Festivais :)
Saiba mais através do site:  http://www.kinoforum.org.br/guia
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lá nos Primórdios

À porta do Grand Café, um propagandista interpelava os passantes, distri-
buindo prospectos e convocando-os, pelo megafone:

Entrai, senhoras e senhores. Vinde ver o 

cinematógrafo dos irmãos Lumière, de 

Lyon, a novidade do dia, a maravilhosa 

invenção da fotografia animada

Jornal do brasil – 80 anos de Cinema

A atividade cinematográfica nacional se iniciou apenas poucos meses 
após a histórica exibição dos irmãos Lumière, em 1895, em Paris, consi-
derada a primeira exibição de cinema do mundo.

isso mesmo: poucos meses após esta lendária exibição, o cinemató-
grafo, invento dos irmãos Lumière, chegava ao Brasil, em julho de 1896. 
Um ano depois em uma sala alugada do Jornal do Commercio, na Rua 
do Ouvidor, centro do Rio, ocorreu o Salão de Novidades Paris, a primeira 
sala fixa de cinema no Brasil, inaugurada pelo empresário Pascoal Segreto. 

Uma “Vista da baia da Guanabara” teria sido filmado pelo cinegra-fista italiano Afonso Segreto, irmão de Pascoal, em 19 de junho de 1898, ao chegar da Europa a bordo do navio Brèsil - mas este filme, se realmente existiu, nunca chegou a ser exibido. Ainda assim, desde os anos 1970, 19 de junho é considerado o Dia do Cinema Brasileiro.  (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_do_Brasil)

Já o primeiro cineclube da história brasileira, o Chaplin Club, teve sua ses-
são inaugural em 13 de junho de 1928 e logo de cara publicou a revista 
“O Fan”, onde debatiam os filmes exibidos e suas ideias.

[PARTe 2] 

Cineclubismo –  que história é essa?
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Foi com o Chaplin Club que a ideia de cineclube estava definitivamente 
plantada no país. Foi a primeira iniciativa organizada, regular e sistemati-
zada de pensar e discutir o cinema, provocando as primeiras polêmicas 
cinematográficas da época. Através do Chaplin Club alguns filmes impor-
tantíssimos foram exibidos no país como o filme Encouraçado Potemkin 
(1925), do cineasta russo Serguei Eisenstein, e Limite (1931), do cineasta 
Mario Peixoto, filme nacional que até hoje é considerado um clássico. Só 
por isso dá para se ter uma ideia de como o cineclubismo já nasceu im-
portante para o país...

Poema do manoel sobre o Chaplin:
“são Francisco monumentou as aves.vieira, os peixes.
shakespeare, o amor, a dúvida, os tolos.Charles Chaplin monumentou os vagabundos”.

em busCa do brasileiro

Entre 1923 e 1933, o cinema bra-
sileiro vive uma grande expansão e 
com os chamados ciclos regionais 
são produzidos 120 (cento e vinte) 
novos títulos. Várias cidades de Mi-
nas Gerais, Recife, Campinas e Rio 
Grande do Sul produzem filmes, 
por iniciativa de imigrantes e produ-
tores independentes. Sem contar 
os documentários feitos na Amazô-
nia pelo português Silvino Santos, 
que causaram forte impressão na 
Europa desse período.

TOQUE: Silvino Santos foi um fotógrafo e cinegrafista luso-

-brasileiro pioneiro no cine-documentário no Brasil. Dirigiu 

filmes sobre a Amazônia, no começo do século passado, en-

tre eles o documentário No Paiz das Amazonas (1921), con-

siderado um clássico.  
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Mas, paralelamente a esta expansão, o país se apresenta nesse período 
como o quarto maior importador de filmes norte-americanos, já naquela 
época a maior indústria mundial de cinema.

Por causa do incômodo com essa dependência estrangeira e por conta 
do nacionalismo crescente da época, os realizadores nacionais, juntamen-
te com pensadores, poetas, romancistas, teatrólogos e artistas plásticos, 
começam a produzir obras buscando revelar a identidade do povo brasi-
leiro e de que forma ele era representado na sociedade. 

O cineasta mineiro Humberto Mauro foi um dos principais caras nessa 
busca de identidade nacional, firmando uma influência que irá marcar vá-
rias gerações de cineastas. 

TOQUE: humberto Mauro foi um dos pioneiros do cinema bra-sileiro. Fez dezenas de filmes, entre eles, Ganga Bruta (1933), considerado uma das obras-primas do cinema nacional. 

É curioso que o cinema tenha sido a única das sete artes sobre a qual se 

pensou uma estratégia para formar público. Com alto custo e potencial 

para divertir muita gente, profissionais norte-americanos de diferentes 

setores logo viram, lá pela década de 20, possibilidades de fazer um 

bom dinheiro com aquilo. Algumas medidas foram tomadas para isso. 

Entre elas, a criação de um “sistema de estrelas” - isto é, um grupo de 

atores que fossem referência, mitos, para a sociedade -, e a procura 

de um certo padrão de códigos e técnicas para o conjunto de filmes 

produzidos. Era o inicio de toda uma indústria...
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Por falar em humberto mauro...

Além de ser considerado entre-
tenimento e também uma for-
ma de arte, logo nas primeiras 
décadas do cinema percebeu-
-se que ele também poderia 
ter uma aplicação no campo 
da educação, ajudando o pro-
cesso de aprendizagem. No 
Brasil, em 1936, foi criado o 
Instituto Nacional de Cinema 
Educativo (INCE) com a ideia 
de incentivar a produção e a exibição de filmes 
que valorizassem a cultura brasileira. Parte da carreira de Humberto Mauro 
esteve ligada a esse órgão, onde realizaria e supervisionaria mais de tre-
zentos filmes educativos, a maioria de curta-metragem. 

Logo que o cineclube da sua escola estiver funcionando você vai ver na 
prática como o audiovisual e a educação sempre tiveram tudo a ver! :)

Dica: pesquise em livros e na internet como era a produção de fil-

mes no Brasil dessa época. Aqui nesses links tem um bom começo:

http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/ 

linha-do-tempo-cinema-brasileiro

http://www.webcine.com.br/historia.htm 

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br

; )

CineClubes x Contexto soCial

Como o Brasil viveu muitos anos sob governos repressores, dá 
para imaginar que o cineclubismo bateu de frente com a política 
dominante em diversas ocasiões. Para ter uma ideia, em 1940, o 
temível Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), do Go-
verno Vargas, fechou o recém-criado Clube de Cinema de São 
Paulo logo em seus primeiros meses de vida. Daí para a frente, 
cineclubismo e política vão entrar em debate até os dias de hoje. 

Por falar no Clube de Cinema 
de São Paulo, em 1946 ele final-
mente volta à ativa e se torna o 
embrião da Cinemateca Brasi-
leira, entidade fundamental para 
o país e que foi marcada pela 

atuação de uma figura chave para 
o cinema brasileiro, em especial 
para o cineclubismo, o historiador 
e crítico de cinema Paulo Emílio 
Salles Gomes, um cara sangue-
-bom de verdade.
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TOQUE: Nos anos 1950, considerados os “anos de ouro”, a 
Igreja Católica estimulou a fundação de muitos cineclubes 
em todo o país com o intuito de difundir o “método católico”. 
No fim dessa década, foi criada a primeira Federação de Ci-
neclubes no Rio de janeiro.  

A Cinemateca Brasileira possui o maior acervo de imagens em movi-

mento da América Latina. Ele é formado por cerca de 200 mil rolos 

de filmes, que correspondem a 30 mil títulos. São obras de ficção, 

documentários, cinejornais, filmes publicitários e registros familiares, 

nacionais e estrangeiros, produzidos desde 1895. Acesse o site para 

conhecer fotos e material dos filmes: (http://www.cinemateca.gov.br)

Durante as décadas de 1940, 1950 e 1960, surgem cineclubes em diver-
sas partes do país e começa a surgir toda uma geração de cineastas e 
críticos formados na atividade cineclubista que vão dar maior consistência 
e visibilidade para a produção cinematográfica nacional.
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Em 1959, acontece a I Jornada dos Cineclubes Brasileiros, promovida pelo 
Centro de Cultura Cinematográfica (CCC), que contou com a presença de 
apenas 16 cineclubes. A Jornada é um congresso nacional que se torna 
referência para o movimento cineclubista, sempre acontecendo em dife-
rentes cidades e regiões do país. Dois anos depois, em 1961, é fundado o 
Conselho Nacional de Cineclubes (CNC), entidade nacional representativa 
dos cineclubes e que terá atuação marcante em plena ditadura militar, 
período conhecido como os “anos de chumbo”.

imPortante ressaltar: também nesse período começa a pintar um 
movimento que vai marcar profundamente o momento histórico do país e 
levar o nome do cinema nacional para o exterior de forma ainda não vista. 
Você tem algum palpite sobre qual seria esse movimento? Tem tudo a ver 
com cineclubismo... 

É o Cinema Novo! Você já tinha ouvido falar? 

A ideia era essa: filmes realizados 
fora de estúdio, com poucos recur-
sos e câmera na mão. A galera do 
Cinema Novo teve até um manifes-
to intitulado “Estética da Fome”, em 
que propunha a realização de filmes 
que retratassem a desigualdade 
social, a miséria e a opressão em 
que viviam os brasileiros. Os filmes 
eram feitos com pouco ou nenhum 
aparato técnico, longe dos altos 
custos do cinema industrial. 

O Cinema Novo teve como principais protagonistas um time chapa quente de diretores como Glauber Rocha. Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Cesar Saraceni, Leon Hirszman, David Neves, Ruy Guerra, entre outros – a maioria deles formados nas caldeiras efer-vescentes do cineclubismo. Já reparou que no novo acervo do seu cine-clube existem várias obras desses autores? Dá só uma conferida!!!

Um TOQUE manEirO: vale a pena saber mais sobre essa 

galera do Cinema Novo!  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_novo

http://www.tempoglauber.com.br

http://bndigital.bn.br/redememoria/cinovo.html

http://www.contracampo.com.br/21/esteticadafome.htm
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CineClubismo x ditadura militar

Com a ditadura militar (1964/1985) os cineclubes passaram a ser perse-
guidos. O Ato Institucional nº 5, decretado pelo governo militar em dezem-
bro de 1968, que estabelecia a censura prévia dos filmes e a proibição de 
encontros e manifestações populares, paralisa quase completamente a 
atividade cineclubista no Brasil. Segundo Felipe Macedo, pesquisador em 
cineclubismo, havia uma estimativa de mais de 600 cineclubes funcionan-
do no país em 1968. Já em 1969, no máximo uma dúzia de cineclubes 
ainda estavam em funcionamento e quase todas as suas entidades repre-
sentativas haviam sido desmobilizadas.

Mas o cineclubismo resistiu! Mesmo 
na ilegalidade, os cineclubes busca-
vam formas de se manifestar de novo. 

Um exemplo forte: numa atitude de 
enfrentamento, em plena ditadura, 
em 1972, um grupo de jovens ousou 
batizar seu cineclube com o nome 
de Glauber Rocha – o diretor “ci-
nemanovista” que tanto criticou em 
seus filmes os regimes totalitários.

O cineclube Glauber Rocha repre-
senta um caso emblemático da 
atuação cineclubista no contexto 
social, político e econômico do 
Brasil da década de 1970. 

Em 1976, durante a X Jornada Ci-
neclubista, é criada a Distribuidora 
Nacional de Filmes para Cineclu-
bes, a Dina Filmes. Seu acervo era 
formado inicialmente com filmes no 
formato 16mm, cedidos pela Ci-
nemateca Brasileira. A Dina Filmes 
surgiu da necessidade de ampliar 
a distribuição de filmes para os ci-
neclubes de todo o país e contou 
com filmes documentários de rea-
lizadores independentes, “filmes 

clandestinos” (que não 
haviam sido autorizados 
pela censura) e filmes de 
realizadores de toda a 
América Latina. 

Também nesse ano é cria-
da pelo governo a estatal 
Embrafilme, que no ano se-
guinte, em 1977, cria um se-
tor especializado em longas-
-metragens brasileiros em 
16mm, voltado basicamente 
para o abastecimento dos 
cineclubes, que passaram a 
contar com um vasto acervo, 
uma verdadeira luz naquele 
momento sombrio da história 
do país. TOQUE: o primeiro filme comercializado pela EMBRAFIlME 

foi o clássico do Cinema Novo, o filme São Bernardo, do ci-
neasta leon hirszman. 

Em 1979, a sede da Distribuidora Nacional de Filmes (Dina filmes), foi invadida pela Polícia Federal, em São Paulo. Neste episódio, a Polícia Federal apreendeu cerca de 200 películas que compunham o acervo de filmes da distribuidora, o que gerou graves repercussões ao movimento cineclubista. 

Cineclube é um vírus que não tem cura! :D
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um Parênteses imPortante

O formato de película 16 milímetros (16mm) representou uma verdadeira 
revolução na atividade cinematográfica do século passado, tanto na pro-
dução quanto na exibição, principalmente pelo barateamento de produção 
e transporte proporcionados.

As câmeras 16mm foram largamente usadas na Segunda Guerra Mun-
dial para fins de registro, principalmente por serem mais leves e fáceis 
de transportar. Com o fim da Guerra e com a Europa devastada eco-
nomicamente, vários cineastas passaram a filmar neste formato, com a 
câmera na mão, usando luz natural e buscando trazer para os filmes um 
pouco da vivacidade do documentário. Justamente estas característi-
cas são observadas no Neo-Realismo Italiano, movimento que influen-
ciou o cinema em todo o mundo.

Para o cineclubismo o efeito foi o mesmo: os projetores de 16mm eram 
bem mais leves, simples de manipular e fáceis de transportar, o que tam-
bém ajudou a fortalecer a ação dos diversos cineclubes mundo afora!

algUém aí sabE a DifErEnça EnTrE pElícUla E biTOla cinEmaTOgráfica? 

Bitola refere-se à largura da película cinematográfica, expressa em milímetros. Assim, 

quando se diz que um filme é “em 35″, por exemplo, está-se dizendo que o filme está 

registrado em uma película cinematográfica cuja largura é igual a 35mm. 

As bitolas mais comuns em cinema são as de 8mm, 16mm, 35mm e 70mm, sendo 

que as bitolas “intermediárias”, ou seja, as de 16mm e 35mm, são as mais utilizadas 

comercialmente. 

A proporção entre os quatro formatos discutidos acima é demonstrada pela ilustra-

ção abaixo. 
Fonte: http://www.ctav.gov.br/tecnica/bitolas-e-formatos-de-filmes

8 mm 16 mm

35 mm

70 mm

(Cinemascope)
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na resistênCia

Nos anos 70, uma geração de cineclubistas-cineastas passaram a produ-
zir filmes pensando cada vez mais a sério nessas novas formas de chegar 
ao público além das salas de exibição tradicionais. 

TOQUE: Filmes como o clássico o homem que Virou Suco 

(1981), de joão Batista de Andrade, chegaram a ser lançados 

no circuito comercial pela Embrafilme e nas redes de cine-

clubes pela Dina filmes ao mesmo tempo! o filme recebeu 

a medalha de ouro no Festival de Moscou (1981) e o Prêmio 

São Saruê, concedido pela Federação dos Cineclubes do Rio 

de janeiro. 

Durante a ditadura, os cineclubes 
foram muito utilizados como forma 
de se discutir política e promover 
uma resistência à repressão. Na 
maioria das vezes os filmes já eram 
escolhidos pensando no debate 
político depois da sessão.

Aliás, o debate após as sessões se 
firmou como uma marca forte das 

exibições cineclubistas, onde os 
organizadores e o público intera-
gem em torno das questões levan-
tadas pelos filmes exibidos. 

seu cineclube irá realizar deba-
tes após a sessão? Que tal con-
vidar a equipe técnica do filme 
ou elenco do filme para um de-
bate especial? Pense nisso!

noVos Caminhos que surgem

Uma experiência importante de ser mencionada ainda no período da 
ditadura é o surgimento do Cineduc – Cinema e Educação, entidade 
fundada em 1970 e que realiza oficinas em escolas, com produção de fil-
mes pelos alunos participantes. Inicialmente atuando apenas em escolas 
particulares, a partir de 1980, o Cineduc começa a trabalhar também em 
escolas públicas, colaborando ativamente para a formulação de pontos 
de vista teóricos sobre imagem/educação e sobre a criança e os meios 
de comunicação. 

No início dos anos 80, começaram a surgir no país as experiências de TVs 
populares como a TV Maxambomba, a TV Olho na Baixada Fluminense e 
a TV Viva em Recife, que vão apontar caminhos inovadores para a produ-
ção e difusão da televisão. A TV Maxambomba, por exemplo, representava 
toda uma pesquisa metodológica em torno da democratização da comu-
nicação. A TV itinerante era um projeto do CECIP (Centro de Criação de 
Imagem Popular) e tinha como um dos articuladores Eduardo Coutinho, 
um dos mais importantes cineastas do país, que foi fundamental para a 
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linguagem do documentário brasileiro nas experiências da primeira fase do 
Globo Repórter e de filmes como Cabra Marcado pra Morrer (1984). 

TOQUE: Dos filmes de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer tem efetivamente um lugar à parte, tamanha a importância que assume no cinema brasileiro. É um di-visor de águas, para jean-Claude Bernardet; um filme sín-tese, para Ismail Xavier; “é reportagem, é resgate históri-co, metacinema, traz a voz do outro, a intertextualidade”, segundo Consuelo lins.

Criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1, a ANCINE – Agência 

Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições 

o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do au-

diovisual no Brasil. 
(http://www.ancine.gov.br/ancine/apresentacao)

Nos anos 90, um dado importante 
sobre o mercado exibidor no país é 
o surgimento de circuitos de “filmes 
de arte” como o grupo Estação, 
no Rio de Janeiro. Vindos do mo-
vimento cineclubista, os principais 
organizadores tiveram bastante su-
cesso em criar uma fórmula entre 

a riqueza da curadoria dos cineclu-
bes e a eficiência do circuito comer-
cial. Os circuitos de “filmes de arte” 
representaram um espaço consoli-
dado para quem queria fugir da es-
magadora presença dos filmes do 
cinemão norte-americano, também 
chamados de blockbusters.

a onda digital

A popularização dos meios digitais no início dos anos 2000 trouxe profun-
das transformações para todo o mercado da cultura, sobretudo no meio 
audiovisual. O barateamento das câmeras filmadoras digitais criou uma 
explosão de novos cineastas que começaram a produzir filmes em quan-
tidade, em um fenômeno nunca visto. 

Pela primeira vez na história, filmes feitos nas periferias do país começam 
a pipocar pelos quatro cantos, trazendo novidades, novos significados e 
outros olhares sobre a realidade nacional. Oficinas de cinema digital se 
espalham pelo país buscando colocar o cidadão comum dentro da lógica 
de produção e difusão da linguagem audiovisual.

Oficina Videointeratividade
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Na mão dos cineclubes a internet se transforma em uma ferramenta po-
derosa na busca por novos filmes e no contato direto com os realizadores, 
enriquecendo muito o trabalho de curadoria. 

Sites bons para pesquisar filmes: 

www.portacurtas.com.br  www.curtaocurta.com.br
www.programadorabrasil.org.br  www.copyfight.tk/Acervo

www.youtube.com  www.kinooikos.com.br  www.vimeo.com

Cabe ainda comentar que os filmes feitos a partir de novos suportes, como 
máquinas fotográficas e celulares, também criaram espaços de exibição não 
convencionais que ampliaram o conceito de salas de exibição (exibição em 
vela de barco, muros, caçambas de caminhão, fachadas de prédios públi-
cos, entre outros). Muitos cineclubes foram pioneiros em entender e por em 
prática as possibilidades de linguagem destes novos formatos.

exPlosão CineClubista 

O surgimento de um número cada vez maior de filmes feitos em digital e o 
barateamento dos projetores multimídia, contribuíram para o cineclubismo 
voltar com força total no início do século XXI.

Em diversas partes do país, entre 2000 e 2003, surgem várias experiências 
que desencadeiam uma onda cineclubista. No Rio de Janeiro, o surgimento 
dos cineclubes Cachaça Cinema Clube, o Cine-Buraco, o Cineclube Mate 
Com Angu, o Buraco do Getúlio, entre outros, serão acompanhados da 
criação de novos cineclubes em boa parte da zona metropolitana do Estado.

e aí, vamos montar um cineclube?

Galerinha, a boa agora é a frase clássica do ilustre Abelardo Barbosa, o 
Chacrinha: “Quem não se comunica, se trumbica”.

angra DOs rEis

Cine Artilheiro

iTaOcara

Cine Mais - Teatro Municipal Kiud 

macaéCineclube Macaba Doce

magé
Cine Sirè

maricá

Ponto & Cine Canteiros 

ararUama
Cineclube Tupinambá
Tutano Filme Clube

Tijolo Cinematográfico

cabO friO

Cine Tribal

Duque de Caxias

Mate com Angu

armaçãO DOs búziOs

Cineclube Desperta Búzios

bOm JarDim

Cine Rural Santo Antonio

campOs
Cine Cabrunco

bElfOrD rOxO
Cineclube Donana    Cine Clube Velho Brejo 
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nOVa fribUrgO

Cineclube Lumiar

sãO JOsé Ubá

Cine Clube Cantagalo

niTErói

Cine de Buteco

Cineclube Arte Jovem Brasileira

Cineclube Eduardo Belim

Cineclube Cine Olho

Cineclube Nós na Fita

Cineclube Sala Escura

riO DE JanEirO
Cine Camarim

Cine Chega Mais
Cine Clube Maré CineCineclube Beco do RatoCineclube Casa da Arte EducarCineclube DigitalCineclube Nós do MorroCineclube Subúrbio em TranseIBISS Vila CruzeiroCinerama Cineclube (UFRJ)Ramal CineclubeSala de Cinema Eduardo CoutinhoCineclube TijuquinhaCentro Cultural Capoeira CidadãCachaça Cineclube

Cineclube LGBT
Cineclube Recreio

Cinema Brasil
Cinemaison

Cineclube Atlântico Negro

nOVa igUaçUCineclube Buraco do GetúlioCine Aymoré Digital
Nova Era

Wilson GreyCineclube Nós da Baixada

miracEma
Cara da Rua Cine Clube

naTiViDaDE 
Cine Clube Atenas

mEnDEs 

Cine Creso Pereira

nilópOlis

Cineclube Ankito

QUEimaDOs
Cine Marapicu 

rEsEnDE
Cineclube Sala 706

paraTy

Cinema Pé da Serra

Cineclube Paraty

riO Das OsTrasTaberna da AmendoeiraCineclube Sindserv-RO
sãO fiDélis

Cineclube Cederj 

sãO gOnçalO

Ver se Vendo Cine 

Cine Bem Te Vi 

sãO JOãO Da barra

Cine Clube do Nós 

silVa JarDim
Cine Club Jardim

sãO JOãO DE mEriTi
Cine Mofo  

sãO pEDrO Da alDEia
Cineclube Estação São Pedro

sErOpéDica
Clube dos Campeões e Biblioteca 

Comunitária em Seropédica 

VOlTa rEDOnDa

Cineclube Foto

CINEstesia Cine Clube

sãO JOsé DO ValE DO riO prETOCineclube Humberto Mauro
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aCerVo iniCial

1. PGM nº 04 – Baile Perfumado e O Homem da mata - Classificação: 16 anos
2. PGM nº 07 – Cafuné e Mina de Fé - Classificação: 16 anos
3. PGM nº 13 – O Homem Nu - Classificação: 14 anos
4. PGM nº 14 – A Hora da Estrela - Classificação: 14 anos
5. PGM nº 17 – O prisioneiro da grade de ferro - Classificação: 16 anos
6. PGM nº 18 – Samba Riachão e o Catedrático do Samba - Classificação: Livre
7. PGM nº 19 – Terra Estrangeira - Classificação: 16 anos
8. PGM nº 20 – Tudo é Brasil e Linguagem de Orson Welles - Classificação: Livre
9. PGM nº 21 – Animações para Adultos - Classificação: 16 anos
10. PGM nº 25 – Curtas Infantis 1 - Classificação: Livre
11. PGM nº 26 – Curtas Infantis 2 - Classificação: Livre
12. PGM nº 31 – Experimentando - Classificação: 14 anos 
13. PGM nº 33 – Humberto Mauro Brasilianas - Classificação: Livre
14. PGM nº 34 – Literatura e Cinema - Classificação: Livre
15. PGM nº 38 – Uma sessão de Cinema dos Anos 20 - Classificação: 16 anos 
16. PGM nº 40 – Bang Bang e Bla Bla Bla... - Classificação: 12 anos 
17. PGM nº 43 – Deus e o Diabo na Terra do Sol - Classificação: 14 anos 
18. PGM nº 44 – Durval Discos e A origem dos bebês segundo Kiki Cavalcanti - Classificação: 12 anos 
19. PGM nº 45 – O homem que virou suco e a saga da Asa Branca - Classificação: 16 anos 
20. PGM nº 46 – Houve Uma Vez Dois Verões e o Diário de Alberto Jr. - Classificação: 12 anos 
21. PGM nº 47 – Macunaíma - Classificação: 12 anos 
22. PGM nº 49 – A negação do Brasil e Carolina - Classificação: 12 anos 
23. PGM nº 53 – Tudo de bom – Classificação: 16 anos 
24. PGM nº 54 – Clássicos e Modernos - Classificação: Livre 
25. PGM nº 55 – Comédias Contemporâneas - Classificação: 12 anos 
26. PGM nº 56 – Diferenças - Classificação: 14 anos 
27. PGM nº 57 – Histórias do Cinema Brasileiro - Classificação: Livre 
28. PGM nº 58 – Violência Urbana - Classificação: 16 anos
29. PGM nº 61 – Assim era a Atlântida - Classificação: 10 anos
30. PGM nº 62 – Bicho de sete cabeças e O profeta das cores - Classificação: 14 anos
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31. PGM nº 64 – Cinema, Aspirinas e Urubus e O Crime da Imagem - Classificação: 14 anos
32. PGM nº 66 – Corisco & Dadá e A Musa do Cangaço - Classificação: 14 anos
33. PGM nº 68 – Janela da Alma e Cego Oliveira no sertão do seu olhar - Classificação: Livre
34. PGM nº 70 – Milagre em Juazeiro e Padre Cícero - Classificação: Livre
35. PGM nº 71 – Quase dois Irmãos e O prisioneiro - Classificação: 16 anos
36. PGM nº 73 – O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e O último raio de sol - Classificação: 14 anos
37. PGM nº 74 – Os Xeretas e A Lasanha Assassina - Classificação: Livre
38. PGM nº 75 – Cinema e poesia - Classificação: Livre
39. PGM nº 77 – Paisagens Brasileiras - Classificação: 12 anos
40. PGM nº 78 – Sonoridades inovadoras - Classificação: Livre
41. PGM nº 79 – Videoartistas - Classificação: 16 anos
42. PGM nº 82 – Edifício Master - Classificação: Livre
43. PGM nº 83 – Jango - Classificação: 12 anos 
44. PGM nº 84 – A Lira do Delírio - Classificação: 16 anos 
45. PGM nº 85 – Madame Satã - Classificação: 16 anos 
46. PGM nº 88 – Passaporte Húngaro e Lá e Cá - Classificação: Livre
47. PGM nº 89 – Satori e o urso de Sete Faces - Classificação: Livre
48. PGM nº 92 – O Velho a história de Luiz Carlos Prestes - Classificação: Livre
49. PGM nº 94 – Animações para primeira infância - Classificação: Livre
50. PGM nº 95 – Animações Infanto-Juvenis - Classificação: Livre
51. PGM nº 96 – Cinesamba 2- Classificação: Livre
52. PGM nº 97 – Comunidades - Classificação: 14 anos 
53. PGM nº 98 – Curta Cada Página - Classificação: 14 anos 
54. PGM nº 99 – Curta criança 1 - Classificação: 10 anos 
55. PGM nº 101 – E fez-se a música - Classificação: Livre
56. PGM nº 102 – Olhares Femininos - Classificação: 16 anos
57. PGM nº 104 – À margem do concreto e Casa de cachorro - Classificação: Livre
58. PGM nº 105 – Aboio, Nascente e uma nação de Gente - Classificação: Livre
59. PGM nº 106 – Os Anos JK Uma trajetória política - Classificação: Livre
60. PGM nº 108 – Boleiros, era uma vez o futebol e Uma história de futebol - Classificação: Livre
61. PGM nº 109 – Cafundó - Classificação: 14 anos
62. PGM nº 110 – O caldeirão da santa cruz do deserto e A ordem dos penitentes - Classificação: 12 anos
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63. PGM nº 111 – Castelo Ra Tim Bum - Classificação: Livre
64. PGM nº 113 – O Corintiano - Classificação: 10 anos
65. PGM nº 115 – De passagem e Passageiros - Classificação: 12 anos
66. PGM nº 116 – Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro - Classificação: 14 anos
67. PGM nº 117 – Esta noite encarnarei no teu cadáver de José Mojica Marins - Classificação: 16 anos
68. PGM nº 119 – Fonte da Saudade e Balada das Duas Mocinhas de Botafogo - Classificação: 16 anos
69. PGM nº 120 – Iracema, uma transa amazônica - Classificação: 16 anos
70. PGM nº 124 – No rio das amazonas e Cidadão jatobá - Classificação: Livre
71. PGM nº 128 – Terra em Transe - Classificação: 14 anos
72. PGM nº 130 – Três irmãos de sangue e Leucemia - Classificação: Livre
73. PGM nº 131 – Vida de menina - Classificação: Livre
74. PGM nº 133 – O batedor de carteiras -Classificação: 10 anos
75. PGM nº 134 – Carrego Comigo e A Pessoa é para o que Nasce - Classificação: 12 anos
76. PGM nº 135 – Animações para primeira infância 2 - Classificação: Livre
77. PGM nº 136 – Animações para crianças (que todos adoram!) - Classificação: Livre
78. PGM nº 138 – Anos de Chumbo - Classificação: 12 anos
79. PGM nº 139 – Brasil indígena - Classificação: Livre
80. PGM nº 140 – Brasileiras - Classificação: 14 anos 
81. PGM nº 141 – Caleidoscópio das Artes - Classificação: 12 anos 
82. PGM nº 142 – A Cidade e seus Personagens - Classificação: 12 anos 
83. PGM nº 143 – Cinema e poesia 2 - Classificação: 12 anos 
84. PGM nº 143 – Curta criança 2 - Classificação: Livre
85. PGM nº 145 – Curtas Infantis 3 - Classificação: 10 anos
86. PGM nº 146 – Encontros e Desencontros do Amor - Classificação: 16 anos
87. PGM nº 147 – Futebol, paixão nacional - Classificação: 12 anos
88. PGM nº 148 – Histórias do Cinema Brasileiro 2 - Classificação: 12 anos
89. PGM nº 149 – Maioridade - Classificação: 12 anos
90. PGM nº 150 – Música de Invenção - Classificação: 14 anos
91. PGM nº 152 – Rio de Janeiro: a cidade e o Morro - Classificação: 16 anos
92. PGM nº 153 – Samba e Bossa Nova: Música no Brasil - Classificação: 12 anos
93. PGM nº 154 – Solidões Urbanas - Classificação: 16 anos
94. PGM nº 159 – O Cárcere e a Rua e Visita Íntima - Classificação: 16 anos
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95. PGM nº 160 – Carmen Miranda: Bananas is my business e Carmen Miranda - Classificação: Livre
96. PGM nº 161 – Cartola música para os olhos e Babaú na casa do Cachaça verde e rosa blues - Classificação: 10 anos
97. PGM nº 165 – Os Doces Bárbaros - Classificação: 12 anos
98. PGM nº 167 – Eles não usam black-tie – Classificação: 14 anos
99. PGM nº 171 – O Grilo Felilz - Classificação: Livre
100. PGM nº 173 – L.A.P.A. e Mestre Humberto - Classificação: 12 anos
101. PGM nº 175 – Língua vidas em português - Classificação: Livre
102. PGM nº 177 – Moro no Brasil - Classificação: Livre
103. PGM nº 180 – A Opinião Públilca e A Entrevista - Classificação: 12 anos
104. PGM nº 181 – A ostra e o vento - Classificação: 12 anos
105. PGM nº 182 – O Padre e a Moça e Aleijadinho- Classificação: Livre
106. PGM nº 184 – Rocha que Voa - Classificação: Livre
107. PGM nº 186 – Serras da desordem - Classificação: 10 anos 
108. PGM nº 187 – Uma Vida em Segredo - Classificação: Livre 
109. PGM nº 188 – Wood & Stock: sexo, orégano e rock ’n’ roll e Dossiê Rê Bordosa - Classificação: 16 anos
110. PGM nº 189 – É Simonal - Classificação: 12 anos
111. PGM nº 195 – ABD Docs - Classificação: 14 anos
112. PGM nº 197 – Adolescer - Classificação: 14 anos
113. PGM nº 200 – Comédias Contemporâneas 2 - Classificação: 14 anos
114. PGM nº 201 – Consumo e Alienação - Classificação: 14 anos
115. PGM nº 202 – Corpo em questão - Classificação: 14 anos
116. PGM nº 203 – Curta criança 3 - Classificação: Livre
117. PGM nº 205 – Curtas Infantis 4 - Classificação: Livre
118. PGM nº 207 – Encontros e Desencontros do Amor 2 - Classificação: 14 anos 
119. PGM nº 208 – Louco é quem me diz - Classificação: 12 anos 
120. PGM nº 209 – Relações Familiares - Classificação: 16 anos 
121. PGM nº 210 – Ritmos Brasileiros - Classificação: 10 anos 
122. PGM nº 211 – Universo popular e escape - Classificação: 14 anos 
123. PGM nº 213 – Video nas Aldeias - Classificação: Livre
124. PGM nº 214 – Visões do Imaginário - Classificação: 12 anos 
125. PGM nº 216 – O ano em que meus pais saíram de férias e Avós - Classificação: 10 anos 
126. PGM nº 217 – Bandido da Luz Vermelha - Classificação: 16 anos 
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127. PGM nº 218 – A baronesa transviada - Classificação: 10 anos 
128. PGM nº 222 – Chega de saudade e Bailão - Classificação: 12 anos 
129. PGM nº 225 – Garoto Cósmico e Sírius - Classificação: Livre 
130. PGM nº 226 – Helena Meirelles A dama da viola e Pobre é quem não tem jipe - Classificação: Livre 
131. PGM nº 228 – Justiça de Maria Augusta Ramos - Classificação: 12 anos 
132. PGM nº 229 – Mutum e Rio de-janeiro, Minas - Classificação: Livre
133. PGM nº 233 – O Pagador de promessas - Classificação: Livre
134. PGM nº 234 – Palavra (En)cantada - Classificação: Livre
135. PGM nº 235 – Pro dia nascer feliz - Classificação: Livre
136. PGM nº 240 – Todas as Mulheres do Mundo - Classificação: 12 anos
137. PGM nº 241 – Adolescer 2 - Classificação: 10 anos
138. PGM nº 242 – Maioridade - Classificação: 12 anos
139. PGM nº 243 – Anos de Chumbo 2 - Classificação: 12 anos
140. PGM nº 244 – Brasil verdade - Classificação: 12 anos
141. PGM nº 245 – Caravana Farkas: cultura e religiosidade popular - Classificação: Livre
142. PGM nº 246 – Comunidades 2 - Classificação: 14 
143. PGM nº 247 – Cultura e Arte Popular - Classificação: 12 anos
144. PGM nº 248 – Cultura negra - Classificação: 10 anos
145. PGM nº 249 – Curta criança 4 - Classificação: Livre
146. PGM nº 250 – Curtas Infantis 5 - Classificação: Livre
147. PGM nº 251 – Discurso e Intervenção - Classificação: 12 anos
148. PGM nº 253 – Histórias do Cinema Brasileiro 3 -Classificação: 12 anos
149. PGM nº 254 – Perambulação: Realismo das Ruas - Classificação: 12 anos
150. PGM nº 255 – Retratos do Tempo - Classificação: Livre

doaçÕes 

1. Ao Som do Mar, à Luz do Céu, de Pedro Amorim – Classificação: Livre | *doação Conspiração Filmes
2. Circuito Mix Brasil/RJ - Classificação: 18 anos – Coletânea de curtas | *doação Conspiração Filmes
3. Paraísos Artificias de Marcos Prado – Classificação: 16 anos | *doação Zazen Produções
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agora alguns liVros baCanas,  
muitos dos quais usamos Para fazer o guia:

BERNARDET, Jean-Claude. O que é Cinema? Col. Primeiros Passos. E. Brasiliense, 1990.

DUARTE, Rosália. Cinema & educação: refletindo sobre cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

MATELA, Rose Clair. CINECLUBISMO, memória dos anos de chumbo, Editora 

Luminária Academia, Rio de Janeiro, 2008.

LINS, Consuelo. O Documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Ed. Jorge Zahar, 2004. 

MOLETTA, Alex – Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital – uma proposta para produções de baixo custo. 
São Paulo, Summus, 2009, 2. Ed. (Biblioteca fundamental de cinema).

SOUZA, Carneiro de Souza. O cineclubismo no Brasil: visões de ontem e perspectivas do contemporâneo,  
Rio de Janeiro, 2011.

RAMOS, Fernão e MIRANDA, Luiz Felipe (org.): Enciclopédia do Cinema Brasileiro, editora SENAC,  
São Paulo, 2000. 
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Websites

www.abdec.blogspot.com

www.abdnacional.com.br

www.ancine.gov.br

www.ascinerj.org

www.audiodescricao.com.br/ad

www.blogger.com

www.cineclube.utopia.com.br

www.cineclubes.org.br

www.cineduc.org.br

www.cinemaparatodos.rj.gov.br

www.cinemateca.com.br

www.cpl.com.br

www.ctav.gov.br

www.cultura.gov.br

www.curtaocurta.com.br

www.ficc.info

www.filmeb.com.br

www.filmesdificeis.com.br/dvds-
raros/lei-de-dominio-publico

www.jblog.com.br

www.kinoforum.org.br/guia

www.mamrio.com.br

www.mplcbrasil.com.br

www.multirio.rj.gov.br

www.pec.utopia.org.br/ 
tiki-index.php

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9610.htm

www.portacurtas.com.br

www.programadorabrasil.org.br

www.pt.wikipedia.org

www.rio.rj.gov.br/web/smc

www.telabr.com.br

www.veja.abril.com.br/cronologia/
cinema-nacional/index.html

www.verbo21.com.br

www.vimeo.com

www.Wix.com/CriarSeuSite/ 
Site-Para-Negocios

www.youtube.com
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06, 13 e 27  
de novembro, às 20h  

Casa de Cultura de Nova Iguaçu 
Rua Getúlio Vargas, 51- Centro  

Nova Iguaçu / RJ 

O “Buraco” realiza desde julho de 2006, sessões mensais e gra-
tuitas, priorizando a difusão do curta-metragem nacional e pro-
movendo intervenções artísticas de teatro, poesia, circo e músi-
ca, além de performances de DJs e VJs no intervalo entre os 
filmes.  
O Cineclube Buraco do Getúlio funciona semanalmente às terças 
com exibição de longas-metragens nacionais na Casa de Cultura 
de Nova Iguaçu, sem deixar de lado sua famosa sessão de todo 
2° sábado do mês, no Anania’s Bar! 

O Cineclube Buraco do Getúlio é realizado pelo Núcleo de Arte e 
Criatividade—Laboratório Cítrico e é parte integrante da ASCINE-
RJ e do CNC. 

www.buracodogetulio.blogspot.com 
www.twitter.com/buracodogetulio 

www.facebook.com/buracodogetulio 
cineclubeburacodogetulio@gmail.com 

Negritude.com 

filmes às terças! PROGRAMAÇÃO: 

06.11 MADAME SATÃ 
de Karim Aïnouz 
 
13.11 OS 12 TRABA-
LHOS, de Ricardo Elias 
 
27.11 ENCONTRO COM 
MILTON SANTOS OU O 
MUNDO GLOBAL VISTO 
DO LADO DE CÁ, de 
Silvio Tendler 

Ciclo Buraco Negro 

B
U

R
AC

O
 

gratuito 

REALIZAÇÃO 

APOIO 

NEGRO 

O Buraco 

Um Buraco Negro é uma região 
do espaço da qual nada, nem 
mesmo objetos que se movam 
na velocidade da luz, podem esca-
par.  
O BG tem orgulho de dizer que 
está emaranhado nessa região e 
dedica novembro à construção da 
imagem afirmativa do negro e de 
sua cultura. Todos nós temos um 
pé na África, o berço do mundo. É 
claro que nosso Buraco é Negro. 

(p. 26) ARTE: Alexandre 
Magalhães

(p. 27) Uso autorizado pelo 
Cineclube Mate Com Angu.

(p. 27) ARTE: Alexandre 
Magalhães

(p. 28) FoTo: Ivaylo Georgiev 
http://www.idesignportfolio.com

(p. 28) FoTo: Vagner Gambá

www.gamba.com.br

(p. 29, 30 e 43) FoTo: 
Małgorzata Głuchowska

http://magiamozaiki.blogspot.com



(p. 32) FoTo: Tom Naberhuis

www.tom-naberhuis.nl/Photo

(p. 32) FoTo: Davide Guglielmo 
http://www.broken-arts.com

(p. 34) FoTo: Deafstar

http://www.sxc.hu/profile/deafstar

(p. 35) FoTo: Spekulator  
http://www.sxc.hu/profile/
spekulator

(p. 36) FoTo: http://pt.wikipedia.
org/wiki/Auguste_e_Louis_
Lumi%C3%A8re

(p. 37) Charlie Chaplin

(p. 37) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 37) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 42) FoNTE: Acervo pessoal 
de Fatima Paes

(p. 43) FoTo: Alexander Sperl

http://www.alexandersperl.de

http://www.sxc.hu/profile/
laynecom

(p. 44) FoNTE: Uso autorizado 
Cedido pela Programadora Brasil

(p. 45) FoNTE: Alunos da Oficina 
de VideoInteratividade 

(p. 45) FoNTE: Alunos da Oficina 
de VideoInteratividade 

(p. 38) FoTo: Jelson25

http://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Aerial_Hollywood_

Sign.jpg

(p. 38) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 38) FoTo: Kostya Kisleyko

http://kisleyko.ru

(p. 39) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro 

(p. 39) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 40) FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 40)FoNTE: Acervo da 
Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro

(p. 41) FoNTE: Uso autorizado 
pela Programadora Brasil
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Cinema para Todos
www.cinemaparatodos.rj.gov.br

o Cinema Para Todos é um Programa do plano estratégico do governo do estado  
do rio de Janeiro e uma realização da secretaria de estado de Cultura e da secretaria  
de estado de educação, em parceria com o iCeM - instituto Cultura e Movimento, com  
o sindicato das empresas Distribuidoras e o sindicato das empresas exibidoras do  
rio de Janeiro.



Coleção Cinema para Todos:

www.cinemaparatodos.rj.gov.br

Volume I I I
Guia para prática Cineclubista

Volume I
Caderno do Professor

Volume I I
Aposti la Videointeratividade

REAlIzAçãoPARCERIA

SINDICATO DAS EMPRESAS ExIBIDORAS 
CINEMATOGRáFICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SINDICATO DAS EMPRESAS ExIBIDORAS 
CINEMATOGRáFICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
CINEMATOGRáFICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
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