
Em 80 anos de existência no Brasil, cineclubes ganham retratos em livros 
Maria do Rosário Caetano 

“O Homem que Virou Suco”, de João Batista de Andrade, e “Os Companheiros”, de Monicelli, 
foram os longas mais exibidos nos cineclubes brasileiros. 

 

 
O cineasta, comediante e ator Charles Chaplin emprestou seu nome ao primeiro cineclube criado no Brasil, em 1928 

 

Toda data de nascimento de uma linguagem artística (ou de um fenômeno cultural) é motivo 
de controvérsia. Mesmo assim, os cineclubistas estão comemorando os 80 anos de atividade, 
em território brasileiro, dos clubes de cinema. 

A referência inaugural seria o Chaplin Club, criado em 1928 por um grupo de intelectuais 
cariocas, entre os quais se destacavam o escritor Octavio de Faria (“Tragédia Burguesa”) e o 
jovem crítico de cinema (mais tarde compositor e cantor popular de imensa fama) Vinícius de 
Moraes. 

Três décadas depois, os cineclubes viveriam, durante o regime militar, sua fase mais fértil e de 
maior capilaridade. Foram implantados, país afora, centenas de cineclubes nos lugares mais 
diversos (salões paroquiais, sindicatos e escolas).  

Os longas “Os Companheiros”, do italiano Monicelli, e “O Homem Que Virou Suco”, do 
brasileiro João Batista de Andrade, foram, sem dúvida, os mais programados e debatidos.  

A experiência dos anos 1960 e 1970 ganhou significativa análise no livro “Cineclubismo – 
Memórias dos Anos de Chumbo”, de Rose Clair Pouchain Matela, fruto de tese de doutorado 
defendida na UFF. O livro chega para somar-se aos estudos de Alice Pougy (“Cinemateca do 
MAM e os Cineclubes do Rio: Formação de uma Cultura Cinematográfica”, dissertação de 
mestrado apresentada à PUC/1996); de André Gatti, autor de substantivo verbete na 
Enciclopédia do Cinema Brasileiro (Ed. Senac/2000); e de Felipe Macedo, responsável pelo 
capítulo “O Cineclubismo no Brasil”, da coletânea “Cinema” (Fundação Cinemateca Brasileira 
/1974). 

Além do livro de Rose Clair, os 80 anos dos clubes de cinema foram lembrados, também, pelo 
filme “Caminhos do Cineclubismo”, longa documental de Diomédio Piskator. O cineasta ouviu 
Jean-Claude Bernardet, João Batista de Andrade, Sílvio Tendler, Guido Araújo, Silvio Da-Rin e 



nomes da linha de frente do cineclubismo brasileiro (entre eles Diogo Gomes, Antônio 
Claudino, Adhemar Oliveira e Antônio Gouveia).  
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