
 
Cineclubes: janela para os filmes do país que atinge 3 mil pessoas no Rio 
 
Mesmo com o aumento vertiginoso na produção de filmes nacionais na ultima década e meia o 
cinema brasileiro ainda encontra, muitas vezes, portas fechadas no caminho até o público. Em 
um mercado dominado pelos blockbusters norte-americanos  cujas produtoras, que competem 
entre si nos EUA, são representadas em conjunto no Brasil pela MPAA (Motion Picture 
Association of America) - os filmes nacionais acabam chegando ao público por um caminho 
diferente: os cineclubes. 
 
Segundo o diretor da Associação de Cineclubes do Rio de Janeiro (Ascine-RJ), Flávio Machado, 
os 30 cineclubes filiados à entidade promovem um total de cerca de 25 sessões por mês, com 
pelo menos 90% da exibição composta por filmes nacionais e público total entre 2,5 mil e 3 
mil pessoas. Flávio ressalta que os cineclubes não recebem nenhum tipo de orientação da 
associação quanto ao conteúdo a ser exibido, ou seja, o predomínio do cinema brasileiro é um 
fenômeno espontâneo do cineclubismo. 
 
Em geral, o que leva o cineclubista a exibir um determinado filme é saber que, de outra forma, 
o público não teria acesso a ele — diz Flávio. 
 
As sessões dos cineclubes, sejam semanais, quinzenais, ou mensais, costumam ser realizadas 
de forma gratuita, no máximo com a cobrança de uma taxa de manutenção para cobrir 
eventuais dificuldades técnicas. Mas alguns encontram outras formas para se manterem sem 
ter que tirar dinheiro do, próprio bolso dos organizadores. É o caso do Tela Brasilis, cineclube 
realizado no MAM-RJ. 
 
As exibições sempre foram mensais e dedicadas a filmes brasileiros. A partir de 2006 
resolvemos iniciar a realização de cursos justamente sobre o assunto que mais gostávamos e 
estudávamos: o cinema brasileiro. Como a procura era grande, começamos a fazer um fundo. 
Na base da confiança, as pessoas pagavam a inscrição, pois não tínhamos nota para dar. Após 
três cursos, conseguimos tirar um CNPJ de associação sem fins-lucrativos. Com o CNPJ 
conseguimos participar de editais, e dois de nossos projetos foram contemplados pela Caixa 
Cultural - conta Eduardo Ades, um dos organizadores do Tela Brasilis. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 nov. 2008, Economia, p. E5. 


