
MIS CAMPINAS 40 ANOS

Das  salas  de  Cinema  de  rua  comerciais  ao  protagonismo  da  auto-gestão

cineclubista

O Cineclube Catavento nasce no final de 2011 e inicia seu exercício de ação pública em

março de 2012, tendo como sede o espaço mensal do aparelho público cultural Museu da

Imagem e do Som de Campinas (MIS). Ali iniciava-se não só uma ação cineclubista mas

principalmente  um  processo  de  formação  descentralizado  das  relações  e  meios

convencionais impostos pela sociedade capitalista na qual vivemos.

Esse  momento  marca  um  contexto  histórico  e  político  fundamental  na  história  do

cineclubismo no Brasil  e no mundo devido à vários fatores,  mas ali,  poucos dos que

iniciavam  a  participação  à  essa  prática  tão  difundida  poderiam  dizer  que  tinham  a

dimensão  do  quão  revolucionária  e  transgressora  eram  as  configurações  daquelas

atividades “singelas” de exibir e debater filmes.

Ainda com o nome de Coletivo Ajuntaê, o Cineclube Catavento nasceu participando da

recém-formada Rede Fora do Eixo, ainda se empoderando dos processos de produção,

troca  e  circulação  de  conhecimento,  apropriando-se  da  internet  enquanto  um  dos

principais meios na recém-nascida era digital  do audiovisual e cinema. Inserido nessa

rede,  forjou-se a DF5,  uma distribuidora on-line e descentralizada que plantou muitas

sementes mas não teve a organização suficiente para cuidar e semeá-las. Como todo

espaço abandonado  espasma de  um processo de  ócio  produtivo,  outras  construções

ganharam forma e conteúdo, encontraram outros ductos. A ideia que a princípio sustentou

a distribuidora permaneceu, somando-se à outras experiências que coexistissem sem a

necessidade de intermediários e uma delas, com certeza, era o MIS Campinas e a prática

da formação por meio de trocas humanas.

Através dessas experiências iniciais, disparou-se uma pesquisa profunda e contatos com

produtores audiovisuais, distribuidoras, festivais e mostras de audiovisual independentes,

redes de pontos de cultura, coletivos, cineclubes e produtores que tinham uma gama

imensa  de  ideologias  e  relações  com  a  produção  de  filmes  numa  perspectiva  de

organização e mobilização para que ações cineclubistas acontecessem em uma lógica

comunitária e participativa.

Hoje podemos afirmar que o Cineclube Catavento, atuando dentro do Museu da Imagem

e  do  Som  de  Campinas  (MIS),  é  resultado,  acúmulo  e  consequência  de  um  longo

processo histórico que advém das experiências de resistência da prática cineclubista e



dos avanços tecnológicos do setor audiovisual, mas não só.

Anos 70 e 80

Desde a sua inauguração nos anos de 1975 e 1976, o Museu da Imagem e do Som de

Campinas  sempre  exibiu  filmes.  Inicialmente,  dois  espaços  eram  utilizados  para  as

atividades: a Sala Glauber Rocha no Centro de Convivência Cultural de Campinas, com

exibições  em  películas  de  16mm  para  cerca  de  40  pessoas  e  o  Cine-Teatro  Castro

Mendes, com exibições em películas de 35mm aos finais de semana, com espaço para

600 a 800 pessoas.

Desde  seu  início,  o  MIS  sempre  foi  uma  alternativa  ao  circuito  exibidor  de  cinema

comercial,  projetando  filmes  majoritariamente  europeus  e  brasileiros.  Era  cobrada

bilheteria apenas no Cine-Teatro Castro Mendes, sempre em um custo inferior do que as

salas de cinema convencionais da época. Todo o dinheiro recolhido nessas exibições foi

gestionado  pelo  próprio  MIS,  na  perspectiva  de  resolver  questões  técnicas  e  de

manutenção,  entre  outras  dificuldades  com  as  quais  desde  seu  início  o  Museu  se

deparou. Segundo Orestes, frequentador do MIS e de outros espaços cineclubistas desde

a década de 70 e posteriormente funcionário do Museu, até os dias atuais, quando o MIS

precisava arrecadar verba para uma necessidade especifica, como a manutenção para

continuidade nos trabalhos, era exibido o filme Dersu Uzala, de Akira Kurosawa, através

do qual a bilheteria alcançava quase mil pessoas por sessão. Era uma forma de fazer

com que outras  práticas  cineclubistas  se  mantivessem sem a alteração  da forma de

gestão do Museu.

Ainda na década de 1980, as películas para exibição e para o acervo eram articuladas

diretamente com as distribuidoras em São Paulo, EMBRA FILMES, DINÁ FILMES, POLI

FILMES, entre outras além do MIS São Paulo. Até 1980 e a chegada do VHS, tudo era

feito dentro da institucionalidade dos acordos e valores comerciais ditados pela época.

Nota fiscal, aluguel, translado para buscar e devolver as cópias em São Paulo, eram feitos

pelos funcionários do MIS enquanto aparelho público cultural da Prefeitura Municipal de

Campinas. Na época, o cinema comercial e a prefeitura de Campinas tinham funcionários

específicos para a prática da exibição de cinema, pintor-letrista, projecionista, entre outros

profissionais técnicos especificos para a prática de sessões de cinema não comercial na

cidade.

Até esse momento a curadoria era organizada e produzida pelos próprios trabalhadores

do Museu da Imagem e do Som, uma mescla de funcionários da Prefeitura e de pessoas



inseridas nos cargos do MIS e formadas pelo Henrique e pela Daiz Peixoto, dois dos

fundadores do Museu da Imagem e do Som de Campinas.

A existência dos cinemas de rua, apesar do caráter comercial que impunha bilheterias

mais altas e cadeias de distribuição mercadológica, garantia um acesso central enquanto

opção de entretenimento, prática cultural e a frequência de um público proveniente de

várias classes sociais, além do acesso aos espaços cineclubistas, considerando também

a importância da existência de cinemas em bairros populares.

Históricamente, o Cineclube na cidade de Campinas, assim como em outros lugares, era

em  sua  maioria  frequentado  por  cinéfilos  e  movimentos  sociais  organizados,  como

movimento  estudantil,  sindical,  entre  outros.  O movimento  cineclubista  em Campinas,

orgânico de práticas de movimentos sociais, se desdobra para associações de bairros e

centros culturais. A única experiência de uma curadoria descentralizada foi proposta por

movimentos estudantis em Campinas, em um espaço de cinema de rua no Cine Regente,

com a sessão maldita,  que acontecia em horários da madrugada e mobilizava muitos

estudantes, cinéfilos e agentes de movimentos culturais.

Os fechamentos dos cinemas de rua está relacionado diretamente com a popularização

da  do aparato  televisivo,  a  abertura  dos  cinemas em shoppings  e  posteriormente  as

vídeo-locadoras,  fatos  que  diminuiram  muito  a  possibilidade  de  alternativas  de

programação  de  cinema  que  não  fossem  majoritariamente  estadunidense  e

hollywoodianas, fortalecendo ainda mais o cinema enquanto indústria e os circuitos de

distribuição comercial.

Anos 90

Nos  anos  noventa,  o  VHS chega  com  muita  força  nos  grandes  centros,  trazendo  a

ascensão das vídeo locadoras que substituíram as salas de cinema em cada esquina dos

últimos  cinquenta  anos.  Neste  momento,  o  MIS  Campinas  enquanto  acervo  físico  é

modificado  de  lugar  algumas  vezes,  sendo  transferido  para  a  Casa  Amarela,  com  o

acervo dividido, transferido também para o Museu do Café no Taquaral. A Sala Glauber

Rocha no Centro de Convivência é fechada por motivos desconhecidos e o Museu da

Imagem e do Som passa a fazer suas exibições de filmes no MACC (Museu da Arte

Contemporânea de Campinas). Em 1996, o Museu da Imagem e do Som é transferido

para o Palácio dos Azulejos, onde se encontra hoje em dia, e inicia-se uma reforma para

adequar o prédio ao Museu, de forma que as exibições no MACC continuam.

O debate de filmes como prioridade da prática de exibição e a auto-gestão acontecem



entre 1994 e 1997, ainda nas exibição do MIS no MACC. O primeiro curador que não é

funcionário do Museu é o Adriano, que na época era um frequentador das exibições do

MIS que tinha um tipo de vídeo-locadora informal, através da qual inicia um trabalho de

disponibilização de filmes e posteriormente a de organização de programações e ciclos

temáticos. Assim inicia-se a auto-gestão de forma espontânea e na produção partilhada

de  programações  com  agentes,  funcionários,  frequentadores  e  entusiastas  que  não

tinham um vínculo institucional com o Museu da Imagem e do Som mas que, de alguma

forma, já faziam parte dele.

Toda essa produção, organização e fomento de exibições e debates formativos no Museu,

sempre  foi  feito  dentro  da  institucionalidade  do  Museu  da  Imagem  e  do  Som  como

aparelho público cultural da Prefeitura Municipal de Campinas, o que não significa que

nesse  período  a  institucionalidade  pautou  as  práticas  de  organização  cineclubista  no

Museu, mas sim ao contrário. Um exemplo desta institucionalidade construída a partir da

participação social, num Museu feito por muitas mãos e áreas de atuação da sociedade

 neste período de transição de formato tecnológico, de película para VHS, é a parceria do

MIS com a Vídeo-locadora 100% Vídeo, localizada então na Barão de Jaguara. Neste

período, o aumento da institucionalização da indústria do cinema e a catalogação das

produções cinematográficas para um circuito mercadológico de distribuição de filmes via

locadoras, salas de cinema comerciais de exibição, TVs e lojas de venda de filmes, a

parceria com a 100% Vídeos além do engajamento de amigos do Museu que realizavam

cópias de filmes foi  a maneira que o MIS encontrou para continuar o acesso à obras

audiovisuais à mais pessoas. Orestes relata que muitas vezes montava a programação de

exibições cineclubistas mensais dentro da própria vídeo-locadora.

A partir  de 1996,  imersos nessa efervecência das exibições e debates,  iniciou-se um

grupo de estudos de cinema no MIS, chamado CIM (Campinas-Imagem-em-Movimento).

Esse era um grupo que propunham leituras de textos sobre cinema e apresentações aos

demais interessados no formato Seminários, o grupo CIM também organizou periódicos

impressos com textos dos participantes sobre cinema em várias vertentes. Além disso, é

esse grupo que realiza um ciclo de cinema marginal, reforçando a descentralização dos

processos  de  decisão  das  programações  e  atividades  do  Museu,  mesclando  a

participação da sociedade civil organizada na produção das linhas de debate. O prática e

o termo “cineclube” também passam a ser reforçados neste momento, quando o grupo de

estudos, a partir  dos textos lidos, geravam a demanda de exibição pública dos filmes

estudados, já fundamentando os ciclos cineclubistas que seriam programados. A partir



destas práticas, outras ações foram sendo forjadas neste processo, “Já que exibiu-se o

filme, vamos debater o filme”.

Pelo que se pode perceber através da vivência com os trabalhadores do MIS, a pulsação

do projeto de um Museu conceitualmente ativo e participativo com uma programação de

criação e formação de público diversa, plural e acessível, só é possível nesses 40 anos

devido principalmente ao empenho, à vontade e à pratica de abrir  o espaço decisório

dessas  pessoas  no  setor  curador,  operacional  e  técnico.  Atualmente,  nota-se  nas

conversas com os integrantes do Museu que, com ou sem política museológica na área

de imagens e sons, com ou sem recursos públicos, o MIS sobrevive como referencia de

aparelho público cultural na área de vídeo, cinema, acervo e memória audiovisual. O MIS

passa a não ser  curador  de exibição de filmes mas,  primeiramente,  a  instituição que

possibilita  e  ferramentaliza  o  espaço  para  que  essas  curadorias  sejam  feitas  por

frequentadores, espectadores e amigos do espaço, das pessoas e das programações.

Além do MIS, nunca houve em Campinas uma política pública para a cultura ou para o

exercício e práticas de cinema na cidade. Ao que parece, toda essa prática foi realizada à

revelia das políticas locais:  se não havia nenhum projeto, nenhuma verba e nenhuma

orientação, também não havia nenhum veto ou censura do poder público municipal, talvez

por ignorar as ações que sempre existiram no MIS enquanto aparelho público cultural

museológico de imagens e sons.

Considerando o abandono governamental e as formas de ignorar as práticas e exercícios

de um Museu da Imagem e do Som que sempre dialogou com as produções audiovisuais

existentes,  a  resistência  de  um  espaço  que  propiciasse  interações,  reflexões  e

discussões,  a  organização  da  memória  histórica  da  cidade  a  partir  de  encontros  e

organizaçao social,  só  foi  possível  pela  força  e  insistência  dos trabalhadores,  equipe

técnica e operacional do Museu em todos esses anos.

Com a chegada do VHS, e com isso, o acesso do Museu às câmeras de vídeo VHS,

iniciou-se uma fase bastante produtiva de registros dos acontecimentos da cidade de

Campinas-SP.  A ABVP (Associação  Brasileira  do  Video Popular)  segue  uma linha de

trabalho parecida com a Diná Filmes, mas desta vez com a produção também sendo uma

de suas frentes de trabalho.

Mesmo o MIS tendo se tornado uma referência de acervo e memória de imagens e sons

na cidade e de atuação na área de pesquisa em audiovisual, é através das práticas de

exibição e discussão de filmes, no mote cineclubismo, que se abre a porta, se movimenta



e organiza a ideia da ocupação pública do espaço. Isso é construído pelo relacionamento

dos  funcionários  com o  público  frequentador  do  Museu,  no  interesse  de  participar  e

interagir  com as programações. O Museu repercute internamente o contexto histórico-

cultural do audiovisual do mundo, do Brasil e de Campinas. E tudo isso se dá na abertura

do espaço para outras pessoas também construírem o Museu. Essas participações vão

se  formando  em  duas  frentes  principais:  1.  Formação  organizativa  de  pessoas,

interessados, temas, afinidades, identificações; 2. Formação política, histórica, cultural,

conceitual-temática, estética-linguística, operacional-técnica.

Em uma hipótese ainda pouco aprofundada, o avanço técnológico na velocidade em que

se  desenvolve  e  disponibiliza  mercadológicamente,  acaba  por  desburocratizar  e

descentralizar as próprias organizações comerciais. Um dos exemplos disso é o próprio

VHS,  que  passa  a  permitir  maior  acesso  à  obras  audiovisuais  mundiais  através  de

locadoras, espaços culturais, cineclubes, o próprio MIS, passa a permitir também maior

autonomia, tendo em vista a possibilidade de copiar e circular, de modo que produtoras e

distribuidoras que centralizem e controlem essa circulação e partilha de conhecimento

não sejam mais necessárias. Em um limite, nem as salas comerciais de cinema são mais

necessárias,  o  que  explica  em  partes  a  sua  modificação  de  espaços  ou  seus

fechamentos.

Em contraposição a essas novas relações dentro da cultura digital e novas técnologias, o

quanto essas práticas podem gerar também a pulverização de produções e organização

da memória da humanidade e que até nessa perspectiva, o cuidado e ações cineclubistas

propõem  dar  conta  de  gerar,  relacionar  e  organizar  enquanto  processo  social  de

identidade e pertencimento do conhecimento produzido partilhadamente.

Mesmo com o esvaziamento de políticas públicas direcionadas ao setor audiovisual na

cidade de Campinas, o MIS mantém ligaçao com a prefeitura enquanto aparelho público

cultural, mas através de práticas contra-hegemônicas que possibitam a criação de outras

referências, com outras ferramentas, estica e tensiona a máquina burocrática. Mesmo

sem  recursos  ou  orientações  do  “Pai-Estado”,  prioriza  as  reais  necessidades  de  um

aparelho  público  cultural  já  ocupado  por  todas  e  todos  os  envolvidos,  funcionários  e

frequentadores,  todos  sujeitos  ativos  e  cuidadores  do  espaço.  Cada  frequentador  do

Museu vem por um motivo, mas todos na perspectiva de interagir, vivênciar, relacionar

pessoas e o espaço, e assistir e debate filmes.

Anos 2000



O salto de disponibilização descentralizada de filmes no MIS Campinas se dá nos últimos

anos através da era digital e da circulação de informações pela internet. A mídia DVD

quase não respirou seu momento de efervescência e já experimentou o apogeu de sua

utilização, com poucos anos de ascensão. Aos poucos, com uma renovação geracional

dos frequentadores do Museu, muitos iniciaram a programação de filmes e a realização

de ciclos mensais temáticos, fixos ou pontuais. Hds, Pen-Drives, Notebooks, foram sendo

trazidos para facilitar  a  exibição com projetores data show e filmes conseguidos pela

internet,  baixados,  cedidos  ou  produzidos  pelos  próprios  frequentadores,  chegando  a

exibir on-line da internet.

Outra grande questão no MIS é a política de não existir censura prévia à qualquer obra

que seja exibida no Museu. Não há censura técnica, estética ou ideológica. Um exemplo

são as  sessões espíritas  que debatem mediunidade,  outro  são os  filmes que trazem

debates  filosóficos,  um  terceiro  exemplo  ainda  é  o  Cineclube  Purpurina  que  traz  a

temática LGBT mensalmente no Museu. Algumas condutas se tornaram praxe, tais como

a gratuidade das sessões propostas e o debate após cada exibição.

É no debate o espectador abandona a passividade consumidora do filme e assume a

transformação da estética, do tema, da ideologia.  Quando cada espectador assume o

papel de mediador entre a obra apresentada e os demais presentes, faz-se o exercício da

democracia das múltiplas opiniões, do respeito e da diversidade do pensamento humano.

É onde cada presente, com as suas referências e repertórios culturais diversos, com o

seu olhar diferenciado, propicia aos demais uma imensa riqueza de elementos sociais,

culturais e históricos subjetivos. É onde se pratica o exercício de interação social  e o

acesso ao conhecimento, de forma horizontal, em roda. Os propositores da programação,

do ciclo ou da sessão trazem apenas algumas informações objetivas sobre a obra.

O cineclube enquanto des-alienador de pessoas faz um contraponto prático a um cinema

industrial hegemônico, de entretenimento de massas, que cumpre um papel fundamental

de  reprodução  do  sistema  capitalista.  Enquanto  Cineclube,  desformaliza  a  estrutura

individualista, sectária e hierárquica das relações de poder e viabiliza a experiência de um

espaço de proposição subjetiva de sujeitos, ao mesmo tempo, prática descolonizadora do

olhar. Revoluciona abrindo espaço para a diversidade de produço s temáticas e estéticasẽ

que  reavivem  uma  das  mais  elevadas  vivências  de  transformação  social:  o  embate

sensível  das discussões horizontais,  em roda, olho no olho,  dentro da democracia da

expressão  de  opinião.  Neles  se  formam  e  forjam  consciências  políticas  e  sociais

baseadas na diversidade de sujeitos de várias classes sociais  e na sensibilidade das



percepções,  repertórios  e  vivências  que  cada  um  carrega  e  acessa  com  as  obras

audiovisuais. Nós não vemos o filme, o filme nos vê.

Anos 2010

Neste período, o Cineclube Catavento, que está próximo de completar três anos e meio

de atuação ininterrupta, exibiu mais de 80 filmes nacionais da atualidade, em sua maioria

documentários,  de  temáticas  e  estéticas  variadas,  normalmente  com  um  caráter

alternativo  e/ou  independente.  Através  desta  militância,  vem  rompendo  com  a

intermediação mercadológica que impede o acesso à produção cinematográfica nacional

e, ao mesmo tempo, promove a exibição e o debate de obras audiovisuais e filmes com

outras referências, realidades, linguagens eproblemáticas sociais.

Este trabalho só foi e é possível graças a esse espírito que hoje conseguimos perceber,

ter relações diretas com outras experiências, formas e meios de relação com a produção,

a distribuição e a circulação de conhecimento na sociedade atual.

É neste período também, já como Coletivo Moinho e ações educacionais,  artísticas e

culturais na área de audiovisual, que as relações com os conceitos de software livre e

licenças creative commons, foram iniciadas e somadas a esse processo. O Museu da

Imagem e do Som de Campinas, com seu caráter de ação de envolvimento, acesso e

participação social na cidade, deu condições para que o trabalho do Cineclube Catavento

ganhe corpo e sentido no seu início.

Em  uma  ótica  da  cidade  de  Campinas  e  do  MIS,  percebe-se  a  necessidade  de

autonomias  para  que  as  ações  cineclubistas  sejam  efetivas.  Autonomia  política,

ideológica, organizativa e estética tem total relação com as novas tecnologias, a internet,

as redes sociais e as novas formas de organizaçao e construção de conhecimento. Não é

proveniente de um mercado, nem de uma organização política revolucionária tradicional,

não  surge  como política  de  Estado,  quem e  como fará  a  disputa  das  trincheiras  da

circulação e distribuição de filmes de interesse social de fato? Autonomia se dá com a

não-relação financeira direta, se dá com a prática de acesso ao cinema em geral como

direito à comunicação. 

Atualmente,  o  Museu  da  Imagem  e  do  Som de  Campinas  tem  cerca  de  oito  ações

cineclubistas mensais, que acontecem na mesma lógica de auto-gestão da curadoria de

programação, espaço e divulgação que o Cineclube Catavento. Entre eles, O Cinema de

Nosso  Tempo,  com  filmes  da  atualidade  do  mundo  todo,  o  Cineclube  Purpurina

trabalhando a questão de Gênero e LGBT, os Ciclos de Diretores, a História do Cinema



com filmes  de  várias  épocas  e  contextos  históricos,  Filosofia  e  Cinema,  Literatura  e

Cinema,  o  Cineclube  Catavento  com filmes  nacionais  na  perspectiva  alternativa  e/ou

independente,  entre  outras  curadorias  pontuais.  O  Museu  recebe  uma  programação

elaborada por coletivos e individuos frequentadores do Museu, com cerca de 25 filmes por

mês, o que proporciona cerca de 20 dias com programação de exibição e debate de

filmes.

O Cineclube Catavento, com todo o conhecimento acumulado neste período, advindas

destas  relações  de  gestão  e  produção  de  cineclubismo,  está  em  um  momento  de

organização do acervo de todo o material exibido nesses quase quatro anos de prática,

no  MIS  Campinas  e  fora  dele.  Nessa  formação  e  empoderamento  histórico-político-

cultural gerado, já percebe algumas questões sobre o que é necessário avançar para que

essas ações sejam ainda mais efetivas, acessiveis e participativas do que têm sido até

então.

Estamos na perspectiva de organizar um site web de catalogação do acervo do Cineclube

Catavento para a consulta, cardápio e solicitação de filmes para debates na cidade. A

partir dele, pretende-se incentivar práticas cineclubistas, o conhecimento, o acesso e a

autorização  prévia  de  filmes  já  exibidos  pelo  Catavento,  para  o  fomento  e  a  prática

cultural de assistir e debater filmes em outros lugares e espaços da cidade, pelas mãos e

sensibilidade de outros agentes culturais.

Atualmente,  o  Museu da Imagem e do Som de Campinas,  através dessa construção

partilhada de espaços e práticas de conhecimento, torna-se uma caixa de ressonância

cultural para a cidade. É, na perspectiva de quem escreve esse artigo, o melhor cinema

da cidade de Campinas e região, além de uma universidade política-cultural construída de

forma majoritariamente autônoma. 

“Para se caracterizar uma ação cineclubista é preciso exibir filmes para debater filmes. Os

filmes só existem quando são exibidos e discutidos, esse é que é o espírito do

cineclubismo”. Orestes Toledo

Felipe Garcia Camargo
Ana Maria Furlan
Cineclube Catavento, Campinas – SP

Orestes Toledo
Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), Campinas - SP


