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RESUMO 

Este artigo discute a relação do movimento cineclubista brasileiro com as questões de 

distribuição e do circuito de exibição entre o final da década de 1970 e década de 1980, 

tendo como estudo de caso o Cineclube Antônio das Mortes. Este cineclube foi fundado 

em Goiânia, em 1977, e durante dez anos realizou regularmente atividades de exibição e 

debate de filmes, pesquisa das estéticas cinematográficas e produção de filmes 

experimentais. Por meio do estudo das principais entidades distribuidoras na época 

referida, Embrafilme e Dinafilme, pretende-se compreender como se deu o diálogo 

entre as empresas e os cineclubes, e como se caracterizou, particularmente, a relação 

entre estas e o Cineclube Antônio das Mortes. 
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Introdução 

Em 1977, estudantes de medicina, jornalismo, letras, física, engenharia e demais 

cursos da Universidade Federal de Goiás (UFG), envolvidos com o movimento 

estudantil, transformaram o Diretório Setorial da Área de Ciências Biológicas 

(medicina) em um espaço de exibição e debate de filmes. Nas reuniões, o cinema era 

utilizado como instrumento de consciência e luta contra a ditatura e também como uma 

forma de apelo, para atrair mais estudantes na formação do futuro Diretório Central dos 

Estudantes (DCE). No ano seguinte, o grupo formado por Lourival Belém Júnior, 

Ricardo Musse, Herondes César, Leonardo de Camargo, Benedito Castro e Eudaldo 

Guimarães, fundaram o Cineclube Antônio das Mortes.  

Entre 1977 e 1987, o CAM desenvolveu atividades baseadas em três pilares de 

funcionamento: a exibição e debate de filmes, a pesquisa das estéticas cinematográficas 

e a produção de filmes experimentais. Este artigo concentrará no processo de exibição 

de filmes no cineclube, levando em conta que a entidade tinha como objetivo exibir 

todos os tipos de cinematografias possíveis. Para isto, recorria aos empréstimos de 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audiovisual do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste, realizado de 3 a 5 de julho de 2013. 

 
2 Mestranda da Pós-Graduação em Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos, email: 
marina.dacosta@gmail.com  
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curtas e longas metragens nas embaixadas, na Embrafilme e na Dinafilme. Tais 

empresas foram também as principais fontes de filmes para os cineclubes brasileiros na 

década de 1980. Portanto, ao retomar o diálogo entre as distribuidoras citadas e os 

cineclubes, tendo como ponto de análise a dinâmica do CAM, podem-se tirar alguns 

apontamentos sobre a exibição e circulação de filmes no circuito alternativo do período 

escolhido. 

 

1.O movimento cineclubista 1970-1980 

No verbete cineclube da Enciclopédia do cinema brasileiro, André Gatti 

apresenta o histórico do cineclubismo no Brasil e aponta algumas características e fatos 

ocorridos entre as décadas de 1970 e 1980. No início dos anos 70, os cineclubes e 

federações retornaram as atividades após serem perseguidos e extintos pela repressão do 

regime militar. Em 1973, o Conselho Nacional de Cineclubes foi reorganizado e no ano 

seguinte realizou a VII Jornada de Cineclubes na capital do Paraná. Neste evento foi 

elaborada a Carta de Curitiba, documento que “delineou a ação dos cineclubes até a 

volta da democracia” (GATTI, p.129). Os parâmetros de direção baseavam-se no:  

 

engajamento dos cineclubes em prol do cinema brasileiro e o combate à 
censura. A Carta também previu a constituição de uma distribuidora alternativa 

para os cineclubes, com o objetivo de fornecer às poucas fontes existentes de 

abastecimento de filmes de 16mm, a bitola cineclubista.” (GATTI, 1997, p.129) 
 

 

A almejada distribuidora foi criada em 1976, pelo CNC, com o nome de 

DINAFILME, Distribuidora Nacional de Filmes. A empresa sofreu com as diversas 

invasões e apreensões dos militares e teve menos de dez anos de duração. O que é 

necessário destacar neste momento é a importância técnica e ideológica que o 16mm 

assumiu entre os cineclubistas. Nesta década surgiram diversos cineclubes em todo país, 

não só no ambiente universitário e escolar, como também nos sindicatos, associações e 

outras instituições. Poucos cineclubes ou associações possuíam projetores de 35mm, 

restando à bitola de 16mm a opção mais econômica e mais recorrente deste circuito. 

Anos depois este mesmo quesito será posto em conflito. 

Outro ponto que consta na Carta e que foi bastante presente entre 1970 e começo 

de 1980, foi o engajamento político que as entidades cineclubistas tinham com suas 

programações de filmes com temáticas voltadas para o contexto sócio-político, como 

pode ser observado por Rose Clair sobre o movimento cineclubista no Brasil: 
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Este buscava-se (re) estruturar voltado, principalmente, para as questões sociais, 

políticas e culturais – opondo-se às censuras e às perseguições. [...] Fortaleceu 
resistência coletivas e estabeleceu diálogos com outros movimentos sociais, como por 

exemplo, as associações de bairros e de favelas, que então vinham se reorganizando. 

(CLAIR, 2008, p.19-20) 

 

Aliado ao crescente surgimento de cineclubes no Brasil em diferentes tipos de 

instituições, duas medidas regulamentárias foram instauradas. Uma delas foi a lei 

nº6.533, de 24 de maio de 1978, que dispôs sobre a regulamentação das profissões de 

Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões. Outra foi a resolução nº64, editada 

em 1981 pelo Conselho Nacional de Cinema, Concine, regulamentando e protegendo a 

atividade cineclubista. Dentre as normas constavam a identificação do cineclube como 

uma forma de sociedade civil sem fins lucrativos; a obrigatoriedade de registro de 

filiação à Embrafilme; e o objetivo de promover a cultura cinematográfica.  

Já a partir de 1985, algumas mudanças transformaram a atividade cineclubista. A 

extinção da Dinafilme prejudicou o acesso das entidades a diversos filmes produzidos 

no país. Além disso, os cineclubes tiveram que se adaptar a escassez do 16mm, ou 

enveredando-se para o lado do vídeo, mantendo a programação com os filmes que 

haviam nessa bitola ou então optando pelas projeções em 35mm. Muitas entidades 

passaram a equipar suas salas com equipamentos profissionais nesta bitola ou passaram 

a ocupar salas de cinema comerciais que faliram neste período. 

Os casos mais famosos desta fase de “profissionalização” da atividade (GATTI, 

1997, p.1997) são os cineclubes Bixiga, em São Paulo, e Estação Botafogo, no Rio de 

Janeiro. A entidade paulista, criada em julho de 1981 por Antônio Gouveia Júnior, foi 

uma das primeiras a funcionar em moldes comerciais, com exibições em 35mm, 

influenciando outros cineclubes como Oscarito e Elétrico, em São Paulo; Savassi, em 

Belo Horizonte; e a própria Estação Botafogo. Segundo Gatti, esta última recuperou 

uma sala de exibição decadente, aliando-se com o proprietário do imóvel, atraiu o apoio 

do governo municipal e estadual do Rio de Janeiro, a Embrafilme, a Fundação do 

Cinema Brasileiro, FBC, e os institutos internacionais. E ainda abriu espaço para as 

distribuidoras majors, entre outras empresas cinematográficas, para o lançamento de 

filmes inéditos exclusivos ou para a exibição de filmes já lançados no mercado. Tal 

experiência é vista pelo autor como “um laboratório e serviu como modelo para que as 

pequenas, médias e grandes empresas exibidoras e distribuidoras passassem a investir 

no mercado nacional fosse ele segmentado ou não” (GATTI, 2007, p.65).  
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O sucesso e grande desenvolvimento do Cineclube Estação Botafogo foi 

tamanho que a entidade passou a ter três salas de exibição e, a partir de 1989, promoveu 

sua transição de cineclube para uma empresa, tornando-se Circuito Estação Botafogo. 

Com esta mudança, o estabelecimento passou a comercializar filmes novos e inéditos de 

distribuidoras como Pandora, Lumière e Imovision; além de ter criado sua própria 

distribuidora, a Filmes do Estação. 

Fechando o histórico do cineclubismo no Brasil até 1990, André Gatti conclui 

que “a “profissionalização” dos cineclubes fez com que essas entidades se 

descaracterizassem completamente, perdendo os ideais básicos do cineclubismo” 

(GATTI, 1997, p.130). O que ele compreende por ideais da atividade são o caráter 

associativo e a “finalidade de divulgação, pesquisa e o debate do cinema como um 

todo” (GATTI, 1997, p.128).  

No entanto, um aspecto desta crítica deve ser analisado. Quando o autor fala em 

“profissionalização”, ele se refere aos cineclubes que passaram a operar com 

equipamentos profissionais de 35mm e a ocupar salas comerciais. No entanto, esta 

mudança não é algo aplicável a todos os Estados brasileiros. Por exemplo, em Goiás, os 

três cineclubes existentes em Goiânia na década de 1980 – Cineclube Nuestra América, 

João Bennio e o Antônio das Mortes – não se tornaram comerciais, não ocuparam 

antigos cinema, dificilmente operaram com 35mm, mantiveram a estrutura de exibição e 

debate, mas foram extintos ou tornaram-se inativos pelas dificuldades financeiras e 

técnicas de operação, além da disputa com o vídeo. O mais importante cineclube do Rio 

Grande do Sul, Clube de Cinema de Porto Alegre também manteve suas características 

de exibição em 16mm, gratuidade, debate após o filme e estudo das estéticas 

cinematográficas. 

O que esta crítica de Gatti revela, na verdade, é que a mudança da bitola de 

16mm para o 35mm exigiu transformações que nem todos os cineclubes puderam 

acompanhar, demandou estratégias de adaptação e manutenção das entidades. Além 

disso, muitos cineclubes, na tentativa de se adequar as opções técnicas de exibição, de 

melhoria de seus espaços de exibição e de angariar mais público, acabaram por dar mais 

ênfase a essas questões, deixando de lado aspectos da difusão da cultura 

cinematográfica, do estudo e debate, tornando-se, assim, em espaços somente de 

exibição de filmes.  

 

2.Distribuição nos cineclubes 
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Para a realização das atividades de exibição, os cineclubes trabalhavam já, antes 

do final da década de 1970, com o empréstimo de cópias nas Cinematecas, na 

Embrafilme, na Dinafilme, no Cinema de Distribuição Independente, em pequenas e 

médias distribuidoras e nas embaixadas. O trabalho aqui proposto se concentrará na 

distribuição feita pela Embrafilme e pela Dinafilme, por serem as instituições mais 

utilizadas pelo Cineclube Antônio das Mortes.   

 

2.1 - Embrafilme 

A Empresa Brasileira de Filmes S/A, Embrafilme, foi criada em 1969, como um 

braço do Instituto Nacional de Cinema, INC, no intuito de ser uma distribuidora de 

filmes brasileiros no mercado externo, além da função de realização de mostras e 

divulgação do cinema nacional. No entanto passou a exercer outras funções do INC, 

como o financiamento e co-produção de filmes. Aqui não cabe estender a questão da 

Embrafilme enquanto política de produção cinematográfica, mas apontar o fato de que 

após a fusão do INC com a Embrafilme, em 1973, foi autorizada a criação de uma 

distribuidora cinematográfica brasileira, com perfil comercial, mas não competitivo: 

 

Outro item que destacamos refere-se ao papel não competitivo que a distribuidora 
deveria assumir, que nos parece apenas uma formalidade para não assustar os 

distribuidores de filmes brasileiros, tanto que alguns se colocaram contra a criação da 

distribuidora, como veremos mais adiante. A característica não competitiva para uma 

distribuidora que pretende disputar espaço no mercado é algo impensável em sã 

consciência. (GATTI, 2007, p.19) 

 

 

A criação de uma distribuidora de filmes nacionais não foi recebida de forma 

unânime. Pela parte das pequenas e médias distribuidoras, tal ação poderia resultar num 

monopólio das obras brasileiras. Pelo lado dos produtores, seria uma maneira de fazer 

escoar a produção
3
 e ocupar o mercado dominado pelo cinema norte-americano. O 

conflito com a Embrafilme estende-se ao longo dos anos, alcançando não só os 

distribuidores de filmes nacionais, como também os exibidores. Em artigo realizado por 

Jean-Claude Bernardet, em 1977, intitulado Novo ator: o Estado, o teórico aponta o 

enfrentamento da Embrafilme num setor importante que ainda não havia sido 

considerado, que é o da distribuição, único local de competição com o mercado 

estrangeiro. Mas esta tarefa não é perfeita: 

 

                                                
3 A Embrafilme tinha como objetos de distribuição filmes brasileiros já finalizados ou em fase de produção. 
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Atualmente (1977) a distribuidora da Embrafilme é ainda fraca e os produtores 

conseguem distribuir seus filmes melhor que ela em praças como Rio ou São Paulo. No 

entanto, em outras cidades e no interior, a preferência vai para a Embrafilme. A 

distribuidora oferece também a vantagem de fornecer adiantamentos sobre receitas antes 

da conclusão do filme, o que os exibidores e distribuidores não fazem – apesar de 

algumas exceções – por estarem desvinculados da produção brasileira. (BERNARDET, 

2009, p.61) 

 

A reclamação em relação à Embrafilme também foi feita pelos cineclubes, como 

pode ser conferido na publicação da Federação Paulista de Cineclubes, Cine-Debate, 

edição maio/junho de 1978, quando relata alguns problemas que as entidades estavam 

passando com a empresa: 

 

1. em relação à Embrafilme, além dos frequentes atrasos e troca de filmes o mais 

grave é a omissão desta distribuidora, em Belo Horizonte, as pressões exercidas pelos 

exibidores comerciais; a primeira questão consideramos de ordem organizativa da 

empresa, enquanto o segundo é mais grave, em função de seu conteúdo político; (CINE-

DEBATE, 1977, n.p) 

 

Fica exposto na escrita da Federação uma desorganização da estrutura funcional 

da Embrafilme, já ressaltada por Bernardet, assim como uma preferência em relação aos 

exibidores comerciais. Esta questão pode ser observada em uma matéria circulada na 

revista semanal Visão, de 15 de maio de 1978, no qual se tem a distribuidora 

Embrafilme como uma ameaça à Dinafilme e aos cineclubes: 

 

Também do Estado – mas desta vez da Embrafilme – vem a outra ameaça aos 
cineclubes. Primeiro, porque o órgão não se tem manifestado sobre vários projetos 

propostos por cineclubes. Depois, diz Macedo [Felipe Macedo, pesquisador], porque, 

“quando ela criou seu setor de 16mm, começou a competir com a nossa distribuidora. E 

a Embrafilme é uma concorrente contra a qual não podemos lutar”. Apesar disso, os 

cineclubistas já propuseram um modus vivendi com a Embrafilme, de modo que a 

Dinafilmes continue suprindo o mercado cineclubista, enquanto a empresa estatal ficaria 

com o mercado comercial exibidor, de renda segura, inclusive com a distribuição para 

emissoras de TV. (VISÃO, 1978, p.75) 

  

A diferenciação entre o “cliente” da Embrafilme e da Dinafilmes na verdade não 

funcionou como o esperado. O setor de 16mm foi criado em 1977, pelo Superintendente 

de Comercialização, Marco Aurélio Marcondes
4
, e abasteceu “durante anos o 

movimento cineclubista com longas-metragens brasileiros” (MACEDO, 2004). Além 

disso, os cineclubes continuaram a utilizar os serviços da Embrafilme depois que a 

distribuidora foi extinta e que a bitola de 16mm passou a ser escassa entre as empresas 

                                                
4 Marco Aurélio Marcondes liderou a criação da Dinafilmes, em 1976. 
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particulares. O artigo de Sílvio Back para o Folhetim
5
, do dia 16 de dezembro de 1979, 

já fazia algumas previsões do que a Embrafilme poderia se tornar na próxima década: 

 

Na próxima década, vai haver uma boa briga, pois será a década da exibição. E quando 

a Embrafilme entrar no terreno da distribuição, estará entrando realmente no mercado, 

desalojando certos interesses. Aí, haverá o jogo de pressão e contrapressão, porque não 

é fácil entrar na exibição, que é a posse do “midium”. E depois da conquista do mercado 

exibidor, seja pela melhora nas condições físicas dos cinemas já existentes, seja na 

criação de cinemas populares. (FOLHETIM, 1979, p.9) 

 

Essa euforia em relação à Embrafilme pode até ter como um dos motivos o fator 

de uma grande quantidade de filmes distribuídos. Neste ritmo ela alcançaria “o que 

ainda lhe faltaria, a internacionalização efetiva” (AUTRAN, 2008, p.353). Segundo 

Tunico Amancio, no período entre 1974 a 1979, a empresa “chegou a ser considerada a 

maior da América Latina” (AMANCIO, p.178, 2007). Com a posse do diplomata Celso 

Amorim, na direção geral da Embrafilme em 1979, a expectativa de difusão do cinema 

também era grande: 

 

talvez possamos tentar, em colaboração com as Secretarias de Cultura dos 

Estados, em colaboração com as Fundações Culturais, esquemas que 
permitam levar o cinema a populações que ainda não vão ao cinema, que se 

encontram marginalizadas do processo cultural em geral e do processo da 

cultura cinematográfica em particular. Isso através da criação de salas 
especiais de exibição, de cinematecas, de cineclubes, nessas comunidades 

que estão afastadas. (FILME CULTURA, 1979, p.112). 
 

 

No entanto, as projeções de grande desenvolvimento da Embrafilme foram 

eliminadas ao longo da década de 1980, quando a instituição entrou em crise. Randall 

Johnson, no artigo Ascensão e queda do cinema brasileiro, 1960-1990, faz uma análise 

sobre a Embrafilme e os anos 80 e aponta a natureza clientelista que a empresa tinha 

para com suas produções; o excesso de burocracia para a prática cinematográfica; o 

aumento dramático dos custos de produção; e a falta de preocupação em realizar filmes 

com pouco público como fatores que tornaram a Embrafilme inviável. Além disso, ela 

sofreu com os agentes externos como a inflação elevada e a popularização da tv, 

resultando na queda de público e de salas de cinema
6
.  

                                                
5
 Folhetim era uma publicação da Folha de São Paulo, com editoria de Oswaldo Mendes e Boris Casoy. A 

edição aqui utilizada tinha a temática específica sobre cinema. 
6
 Segundo Johnson (JOHNSON, 1993, p.32), o número de salas caiu de 3.276 em 1975 para menos de 1.100 em 

1988. Em relação ao público dos filmes brasileiros, de 60 milhões de expectadores em 1978, passou-se a 24 milhões 

em 1988. Os cineclubes em todo o Brasil também sentiram o efeito da crise e não é mera coincidência que eles foram 
extintos no mesmo período em que a Embrafilme foi fechada. 
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2.2 – Dinafilme 

Até 1976, os cineclubes passavam por grandes dificuldades em obtenção de 

filmes, visto que 90% das entidades no Brasil trabalhavam com a bitola de 16mm e não 

eram todas as distribuidoras que possuíam grandes quantidades de filmes para este 

formato.  Além disso, as distribuidoras comerciais e alternativas funcionavam, em sua 

maioria, nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, o que dificultava o acesso de filmes 

as entidades fora do eixo Rio-São Paulo. Acrescentando a essa situação, o fato de a 

maioria dos cineclubes não possuírem condições financeiras para bancar o aluguel dos 

filmes.  

Tais obstáculos foram expostos anualmente nas Jornadas de Cineclubes, até que 

em fevereiro de 1976, durante a X Jornada de Cineclubes em Juiz de Fora, o Conselho 

Nacional de Cineclubes criou a Dinafilme, Distribuidora Nacional de Filmes para 

Cineclubes. A intenção era de se constituir sede na Cinemateca Brasileira - que já 

fornecia seu pequeno acervo aos cineclubes. No entanto, a instituição se desligou da 

parceria com as entidades, restando à Federação Paulista de Cineclubes. Felipe Macedo 

aponta os dois objetivos básicos da distribuidora: 

 

[...] garantir acesso dos cineclubes aos filmes em escala nacional, e livre das 
injunções de caráter comercial e da censura. Então a distribuidora funcionava 

num esquema pouco comercial, reflexo do próprio nível de organização do 

movimento, do grau de marginalidade, porque o cineclubismo está relegado 

pelos órgãos públicos. O outro objetivo dela era iniciar um canal alternativo de 
distribuição de filmes. (FELIPE; DIOGO; SÉRGIO, 1983) 

 

 

A criação da distribuidora respondia aos anseios dos cineclubes para 

centralização de distribuição; barateamento do preço do aluguel; organização das 

informações e de um acervo; e a independência das entidades em relação às empresas 

privadas. Na revista Cine-Debate, a Federação Paulista apontava as dificuldades de 

relacionamento entre os cineclubes e as distribuidoras: 

 

2. em relação às distribuidoras particulares, além do desprezo com a 

atividade cineclubista, às vezes a grosseria com que somos tratados, existe o 

grave problema da especulação com o aluguel dos filmes. Não há tabelas, não 

há nada que freie a ambição de lucros destas distribuidoras, geralmente 
estrangeiras. Achamos que os órgãos representativos do cineclubismo devem 
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passar a exigir o tabelamento destes preços, tendo por base o preço da 

Dinafilme. (CINE-DEBATE, 1977) 
 

 

A distribuidora possuía preços diferentes de acordo com a metragem. Para o 

filme longa-metragem o valor era de 300 cruzeiros, e para o curta a quantia variava 

entre 100 a 200 cruzeiros. O dinheiro era dividido em partes iguais entre o realizador e a 

própria distribuidora. Embora a Dinafilme concentrasse sua distribuição entre os 

cineclubes, ela também estava aberta ao aluguel de diferentes tipos de empresa e a 

distribuição em outros países da América Latina. Até o final de 1970, a Dinafilme 

atingiu “600 cineclubes nominalmente filiados ao CNC e mais de 2.000 pontos de 

exibição, em associações, sindicatos, igrejas e diversos movimentos populares 

(MACEDO, 2004). 

A especificação dos filmes distribuídos pela instituição é resultado de um 

conjunto de características que definiram sua atuação. No relatório da comissão da XI 

Jornada Nacional de Cineclubes, o texto “Mercado paralelo: Dinafilme” (CINE-

DEBATE, 1977) constam uma série de aspectos que nortearam a relação entre os 

cineclubes e a instituição. Dentre os vários pontos, havia a defesa de uma política de 

prioridade às produções independentes e uma filmografia que “reflita, sem mistificações 

a realidade brasileira”; a sugestão de preferência dos cineclubes pelos filmes da 

distribuidora; e a ênfase na distribuição da bitola 16mm, como resistência e identidade 

do movimento cineclubista. 

No entanto, a própria Dinafilme não escapou do alvo das falhas e críticas. 

Alegava-se descontentamento de algumas entidades cineclubistas para com a 

distribuidora, além do atraso do envio dos filmes (CINE-DEBATE, 1977). Mas estes 

problemas não foram os únicos. Obstáculo maior foi lidar com a censura. Durante a 

década de 1970, a entidade foi alvo de várias invasões pela Polícia Federal, que 

apreendia os filmes na sede do CNC e da própria distribuidora, provocando perdas 

irreparáveis de cópias de filmes. Até 1980, o movimento cineclubista sofreu mais de 

200 apreensões. 

As constantes perseguições da censura associadas à falta de estrutura financeira 

foram fatores decisivos para o fim da distribuidora. Para André Gatti, a Dinafilme:  

 

nunca se mostrou viável sob o ponto de vista econômico e logístico. Havia o 
chamado “mercado alternativo”, que foi superestimado pelos seus dirigentes, 

revelando-se uma falácia, incapaz de dar suporte financeiro para uma 
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distribuidora do gênero, apesar dos esforços realizados nesse sentido”. (GATTI, 

1997, p.130) 
 

 

O fechamento da Dinafilme representou o fim de um circuito de distribuição 

alternativo abrangente em todo o território nacional, restando aos cineclubes os esforços 

de bancarem aluguéis cada vez mais caros das distribuidoras particulares e se adaptarem 

às novas exigências do mercado cinematográfico. 

 

 

O Cineclube Antônio das Mortes 

O Cineclube Antônio das Mortes foi uma entidade que teve intensa atividade 

entre os anos de 1977 e 1987 em Goiânia, desenvolvendo tanto o lado da exibição e 

debate, como o da pesquisa cinematográfica e da produção de filmes experimentais. A 

entidade tinha como principais integrantes: Lourival Belém Júnior, Ricardo Musse, 

Herondes César, Leonardo de Camargo, Benedito Castro, Eudaldo Guimarães, Divino 

José, Maria Noemi Araújo, Beto Leão, Luiz Cam, Pedro Augusto de Brito, Ronaldo 

Araújo, Márcio Belém, Lisandro Nogueira e Hélio Brito. 

Uma das características singulares da entidade foi a flexibilidade dos locais das 

sessões de cinema. Primeiramente concentrava-se no DCE, porém o CAA passou a 

fazer exibições em outros pontos da UFG, como o Instituto de Patologias Tropicais, 

Escola de Engenharia, a antiga Faculdade de Ciências Humanas e Letras; e também em 

diversos locais de Goiânia, como o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de 

Goiás, CREA-GO; Caixa Econômica Federal, Escola Técnica Federal, no setor Itatiaia, 

na Agência Prisional do Estado - CEPAIGO, além das incursões no interior do Estado. 

O cineclube não possuía equipamentos de projeção, portanto regularmente ou buscava 

parcerias com locais de exibição que já possuíssem projetores, ou conseguia emprestado 

projetores de 16mm e super-8 com empresa de equipamentos cinematográficos 

Photoshop, em Goiânia,.  

Este perfil itinerante, embora consolidado pela falta de recursos para se firmar 

uma sede própria, ligava-se, mesmo que inconscientemente, ao objetivo de promover a 

democratização do acesso à cultura pela população. Todas as sessões eram gratuitas e 

realizadas não somente em áreas centrais da cidade. Além disso, o CAM abrigava 

diferentes tendências ideológicas. Inicialmente, era composta pelos cinéfilos e 

militantes do movimento estudantil. No entanto, a partir de 1979, o CAM se tornou 

independente desta última tendência: 
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 assumindo uma postura cada vez mais anárquica, do ponto de vista político-
filosófico. Daí em diante, o Cineclube Antônio das Mortes passa a colocar em 

prática sua proposta básica de veicular obras de diferentes concepções estéticas, 

deixando de lado os filmes “engajados”. (LEÃO; BENFICA, 1995, p.46) 
 

 

É preciso esclarecer que o “deixar de lado os filmes engajados” não significou 

uma despolitização da entidade. Muito pelo contrário. O viés político era considerado o 

elemento principal que o CAM deveria perpassar na exibição, debate e análise dos 

filmes: 

 

Muito tempo depois, ouvi várias pessoas falando para nós que aquelas 

programações - que eram variadas - e suas discussões ajudaram muitas pessoas, 

na maioria professores. Muitos entraram no mundo do feminismo, da política. 
Acho que a gente tinha uma proposição política [...] de utilizar o cineclube 

como um instrumento político de mobilização, de discussão das questões da 

ditadura, das questões universitárias (BELÉM JR, 2012) 
 

Para essas discussões de âmbito sócio-político, o CAM levantava a bandeira de 

que o cineclube deveria “ser diverso, trazer os grandes nomes para palestras e debates e 

trazer grandes filmes da cinematografia nacional” (LOURIVAL, 2013), exibindo todos 

os tipos de cinematografias possíveis, visto que o Estado de Goiás sofria com a 

defasagem de salas de cinema. Na década de 1980, dos 223 municípios do Estado, 

apenas 60 possuíam cinemas. Goiânia - naquele momento com um milhão de habitantes 

e 200 bairros -, possuía 10 salas de exibição. A característica comum era a 

programação, dominada em grande parte pela exibição de filmes norte-americanos
7
. 

Apenas um cinema da capital era dedicado à exibição de filmes de arte, o Cine Rio, 

localizado no bairro de Campinas. Transferiu-se então para o cineclube a 

responsabilidade de trazer outras cinematografias não privilegiadas pelo circuito 

comercial. Em depoimento, uma das integrantes do CAM, Guaralice Paulista, afirmou 

que “a primeira vez que pode ver esses filmes “diferentes”, foi com o Cineclube 

Antônio das Mortes. Antes eu só assistia bang bang, faroeste, filme de índio” 

(PAULISTA, 2012). 

Para garantir o acesso do público a diferentes filmes, os integrantes buscavam as 

obras principalmente nas embaixadas, na Embrafilme e na Dinafilme. O CAM teve a 

                                                
7 Um dado que complementa a hegemonia do cinema norte-americano em Goiás é o número de espectadores dos 

filmes distribuídos pela Embrafilme e exibidos no Estado entre 1977 e 1980. Segundo André Gatti, nas 67 salas 

existentes no território goiano, a quantidade de público do filme nacional era de 4.010.000 em 1977; 3.876.000 em 
1978; 3.563.000 em 1979; e 3.227.000 em 1980, constituindo-se um dos piores públicos para o cinema nacional em 
relação aos outros estados (GATTI, 2007, p.67). 
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oportunidade de realizar várias mostras de filmes a partir das películas alugadas das 

embaixadas da Tchecoslováquia, da França, Alemanha, Rússia, Espanha entre outras. 

Tais filmes eram conseguidos gratuitamente, cabendo ao cineclube o pagamento do 

frete de devolução, pagamento esse feito pelos próprios integrantes ou por doações que 

o público fazia ao final das sessões. Embora houvesse facilidade de acesso às 

filmografias, trazer os filmes para Goiânia não era tarefa fácil: 

 

Muitas vezes íamos para Brasília de ônibus e saíamos carregando as latas nas 

mãos pela cidade, de baixo de um sol quente. [...] O bom dessa história é que 

numa época eu tive uma desconfiança de que fui alçado à presidência, porque 
eu tinha um carro disponível (risos). Facilitava muito um presidente com um 

carro. (BELÉM, 2013). 
 

 

Outra fonte de filmes que o cineclube recorria era a Embrafilme. O órgão 

possuía uma sede no Centro de Goiânia e era neste local que os integrantes faziam os 

pedidos dos filmes. A empresa também cobrava apenas o frete de devolução para o Rio 

de Janeiro.  No entanto, nem sempre o serviço era executado da maneira esperada, 

ocorrendo o cancelamento de exibições devido ao atraso da chegada das cópias: 

 

 
 

Primeira Mostra de filmes brasileiros realizada pelo Cineclube Antônio das Mortes em 1978, com cópias da Embrafilme.  
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O CAM também utilizou os serviços da Dinafilme, mas não com a mesma 

recorrência com que buscavam a Embrafilme e as embaixadas. O motivo é justificado 

por Eudaldo Guimarães pelo preço cobrado para o aluguel das cópias e também aos 

poucos títulos disponibilizados pela distribuidora: 

 

Ela [Dinafilme] não tinha muitos títulos [...]. Além disso, a distribuidora tinha 

que ter lucro para pagar os funcionários, as contas, a sede, e como todos os 
cineclubes, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então optávamos pelas 

embaixadas, pois era gratuito e havia muitos filmes interessantes. 

(GUIMARÃES, 2013). 
 

 

Também havia a questão de apreensão das cópias da Dinafilme pelos militares, o 

que dificultava o acesso ou a exibição dos filmes em 16mm. No entanto o CAM 

também teve dificuldades com a censura tanto com filmes da Embrafilme, como das 

embaixadas. Era obrigatório que a entidade tivesse o certificado da censura, expedido 

pela Polícia Federal. O CAM passou por algumas apreensões, embora casos curiosos 

surgiram. Um exemplo deles ocorreu em 1977, com a exibição do filme Pai de um 

soldado (Rezo Chkheidze, 1964). Três censores compareceram a exibição e exigiram 

não só o certificado, mas o alvará de exibição. Não portando deste último documento, o 

filme foi exibido, mas retido pela polícia para que não fosse exibido em outra sessão. 

Dias depois, Lisandro Nogueira e Eudaldo Guimarães foram à sede da Polícia Federal 

recuperar o filme e tiveram uma experiência inesperada: 

 

Chegamos com medo de entrar lá [na Polícia Federal], com pessoal do exército 

todo armado... [...] Chegamos procurando o filme, entramos e estavam os 

mesmos censores [que haviam apreendido as cópias] sentados. [..] Achamos que 
eles iam nos cobrar uma multa, mas no final se levantaram e disseram “a 

conversa está boa, mas vamos tomar um cafezinho? Tem pão com manteiga...” 

Nos tornamos amigos e nunca mais ocorreram apreensões de nossos filmes 
(GUIMARÃES, 2013). 

 

 

A boa relação que passaram a ter com a Polícia Federal, somado ao acesso 

gratuito aos filmes das embaixadas e Embrafilme, assim como a recorrência à 

Dinafilme, possibilitaram o CAM promover diversas mostras que marcaram a cena 

cultural de Goiânia na década de 1980, como a I Mostra de Clássicos em 16mm; Mostra 

de Cinema Alemão; Mostra do Cinema Brasileiro (com apoio da Embrafilme); Mostra 

Cinema Novo – 30 anos; “A questão Social e o Cinema Underground Brasileiro”; 

Mostra “Cineastas e Imagens do Povo”; entre outras exibições. 
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Conclusão 

A relação do movimento cineclubista com o circuito exibidor e a distribuidor 

apresentou no final da década de 1970 e 1980 momentos de euforia e de frustrações que 

influenciaram na decadência do movimento na década de 1990. A expectativa de uma 

distribuidora independente que suprisse as demandas de filmes aos cineclubes logo foi 

substituída por uma crise estrutural e financeira que não deu conta de toda a extensão 

nacional do movimento cineclubista e de suas necessidades. A Embrafilme, apesar de 

seus objetivos de difusão do cinema brasileiro ofereceu aporte fílmico para os 

cineclubes, mas deixou bem claro seu foco no mercado comercial. Restaram às 

embaixadas e distribuidoras particulares a missão de suprir as programações dos 

cineclubes 

As entidades sobreviviam como podiam, principalmente as que se localizavam 

fora do eixo Rio-São Paulo. Enfrentavam obstáculos para trazer os filmes até suas 

regiões e raramente contavam com o apoio da Embrafilme na produção de mostras. No 

caso aqui específico, o Cineclube Antônio das Mortes apresentou algumas 

características do movimento na década de 1980, no que se refere à distribuição e 

exibição, como o uso preponderante do 16mm; a falta de recursos para manter a 

instituição; a censura que apreendia os filmes; a utilização da Embrafilme, Dinafilme e 

embaixadas na obtenção das cópias; o engajamento político; as dificuldades de se 

adaptar as novas tecnologias e a escassez do 16mm; e o distanciamento dos grandes 

pólos de produção e distribuição.   

No entanto, alguns aspectos da dinâmica do CAM podem ajudar a pensar o 

movimento cineclubista deste período de uma forma menos generalista, entendendo as 

variadas ideias que os cineclubistas poderiam defender dentro de um movimento que se 

pensava uno. A entidade goiana não seguia fielmente as orientações do CNC, embora 

fosse filiado à instituição. Exibia muitos filmes do cinema nacional, produções 

independentes, mas dava a mesma atenção aos filmes estrangeiros, entendendo que a 

possibilidade de oferecer à população o contato com obras importantes do cinema, 

assim como qualquer outro tipo de filme, era uma maneira de refletir e oferecer novas 

visões de mundo. O engajamento político era inerente à nacionalidade do filme. 

A utilização do 16mm não era uma questão ideológica, mas de uma condição de 

existência. O cineclube também almejava ter um projetor 35mm, porém o que era 

possível materializava-se na outra bitola. O CAM não se enveredou para as antigas salas 
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de cinema abandonadas nem para uma transição para o mercado comercial, por entender 

a democratização da cultura cinematográfica uma questão acima das dificuldades 

financeiras. Este momento do cineclubismo no Brasil deve ser analisado também sob o 

ponto de vista das singularidades que ocorreram neste período, pois elas podem oferecer 

parâmetros para novas leituras da história do movimento no país, assim como da própria 

história do cinema brasileiro. 
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