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“O cinema alimenta a alma e a consciência de um país.” 

                                                  Adailton Medeiros  

 

 



 

RESUMO 

 

O cinema nacional desde a sua existência passa por muitos empecilhos, tem seus 

momentos de altos e baixos. As dificuldades de se produzir conteúdos audiovisuais no 

Brasil é grande até os dias de hoje, onde um dos maiores problemas é a falta de incentivos. 

O presente trabalho explica a história do cinema brasileiro, desde a sua descoberta, citando 

nomes e fatos importantes ao longo do tempo. Além disso, menciona à criação das 

políticas públicas, até chegar ao objeto da pesquisa. Mostrando o cinema como espaço de 

democratização, acesso à cultura e ferramenta na educação. Ademais, mostrar as ações 

feitas pelo cinema Ponto Cine como um ponto de cultura, em Guadalupe - subúrbio do Rio 

de Janeiro, as premiações, o reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do 

Estado do Rio de Janeiro, as parcerias com escolas, ONGs, universidades públicas e todos 

os projetos que englobam à sala de cinema. Além disso, será analisada a consolidação da 

parceria com o IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, que impulsiona a realidade profissional de dezenas de jovens do subúrbio e 

baixada fluminense do Rio, abrindo a possibilidade de alcançar novos rumos da juventude 

através da arte. 

 

Palavras-chave: Cinema; Projetos; Cultura; Ponto Cine; Democratização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The national cinema since the beginning is going through many obstacles, and also has its 

moments of ups and downs. Nowadays, there are still great difficulty to produce 

audiovisual content in Brazil, because one of the biggest problem is the lack of investment. 

The work explains the Brazilian’s cinema history, since the discovery - citing important 

names and facts over time.  Furthermore, it’s mencioned the creation of public policies and 

finally, the research’s objective. Showing cinema as a space for democratization, access to 

culture and a education tool. Moreover, to show the actions taken by Ponto Cine cinema as 

a culture point, in Guadalupe - suburb of Rio de Janeiro, the awards,  the recognition as a 

Historical and Cultural Patrimony of Rio de Janeiro, the partnerships with schools, NGOs, 

public universities and all projects that encompass the cinema. In addition, it will analyze 

the consolidation of the partnership with IFRJ - Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rio de Janeiro, which boosts the professional reality of dozens of young 

people from Rio de Janeiro; suburbs and the Baixada Fluminense, opening up the 

possibility achieving new ones, directions of youth through art. 

 

Key words: Cinema; Projects; Culture; Cine Point; Democratization. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Ponto Cine tem uma ligação muito forte com a minha caminhada na área 

cultural. Foi lá que tive o meu primeiro contato com o audiovisual e pude acompanhar de 

perto o trabalho do produtor cultural em uma exibidora/produtora. Através de muitas 

experiências vividas na sala de cinema e dando assistência nos diversos projetos 

produzidos por eles, que despertou o meu interesse e vontade de aprofundar os 

conhecimentos. 

Aos poucos, o meu olhar foi se transformando social e culturalmente. A partir de 

então, busquei conteúdos e formas para que eu vivenciasse cada vez mais experiências 

culturais dentro da produção. Com isso, depois de muitas tentativas, agora no curso certo, 

consegui passar para o bacharelado em Produção Cultural, onde me apaixonei ainda mais 

pela área e suas demandas de atividades nos diversos segmentos da cultura. 

Para concluir mais uma fase da minha vida, não poderia falar sobre outra coisa a 

não ser do lugar onde me abriram muitos caminhos, conheci pessoas que se tornaram 

grandes amigos, realizei conquistas pessoais e profissionais. Escolhi contar um pouco da 

história do Ponto Cine, as transformações que já foram realizadas na vida de muitos, 

inclusive na minha, os projetos que atendem milhares de pessoas direta ou indiretamente e 

o lindo trabalho que esse projeto de audiovisual faz em Guadalupe, na Zona Norte do Rio 

de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo surge do interesse em pesquisar as ações realizadas pelo Ponto Cine, 

primeira sala de cinema popular digital do Brasil, que fica em Guadalupe, na Zona Norte 

do Rio de Janeiro. Um cinema 100% acessível, que se dedica exclusivamente aos filmes 

brasileiros, o único na América Latina a possuir o selo Carbon Free1 de compensação de 

carbono e o maior exibidor de filmes nacionais do mundo - reconhecido pela Ancine 

(Agência Nacional do Cinema).  

A valorização e o reconhecimento do público em relação ao cinema e a seus 

projetos faz com que o Ponto Cine seja reconhecido dentro e fora da sua área de 

localização, adquirindo mais visibilidade para o bairro que ultimamente vem sofrendo com 

casos de violência, como diversas outras áreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Os cinemas nos dias de hoje vivem diante de muita dificuldade de bilheteria e 

público. Manter as portas abertas já é um grande desafio. Imaginem manter as portas 

abertas exibindo apenas filmes brasileiros. Esse é o Ponto Cine. 

O espaço do projeto positiva a Zona Norte carioca – e, mais especificamente, o 

bairro de Guadalupe - que antes era noticiada nos jornais das páginas policiais e hoje vem 

sendo capa dos cadernos de cultura e lazer, enaltecendo nossa cultura, alfabetizando o 

olhar e democratizando o acesso através de ingressos populares à filmes nacionais – com 

conforto e qualidade. Como veremos nas próximas páginas, o Ponto Cine é referência e 

resistência em nosso país. 

A sala de cinema é uma iniciativa inovadora que abriga várias outras. Embora a 

sala de exibição seja seu “carro-chefe”, o cinema também possui outros projetos que 

igualmente agregam muito valor, tornando-se cada vez mais um instrumento de 

transformação social e cultural através das suas parcerias com professores, alunos de 

escolas públicas e universidades, grupos da terceira idade e ONGs. 

O Ponto Cine é o lugar de encontro do cinema brasileiro, onde os filmes exibidos 

oferecem temas variados; como política, arte, território, sexualidade e, sobre cinema, 

 
1 O Programa Carbon Free é desenvolvido pela Iniciativa Verde para que as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) decorrentes de qualquer atividade humana como produtos, serviços, construções ou eventos 

sejam compensadas. As emissões de GEE são compensadas por meio da recomposição da Mata Atlântica. Ou 

seja, a Iniciativa Verde faz o plantio de árvores nativas de um dos biomas mais ricos em biodiversidade do 

mundo em áreas de preservação. Quem participa do programa recebe o selo Carbon Free e um certificado 

com o número de árvores plantadas e a quantidade de gases de efeito estufa compensada. 
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atingindo os mais diversos públicos. Atendem crianças, adolescentes, jovens e idosos, 

ampliando cada vez mais o campo de atuação e o legitimando com o adjetivo de “casa do 

cinema brasileiro”. 

Hoje a sala de cinema é, oficialmente, reconhecida como Patrimônio Histórico e 

Cultural do Estado do Rio de Janeiro, sob a Lei 4184/2018, preservando todo o seu acervo 

documental e edificado. 

Trata-se de um cinema com alta qualidade em seus equipamentos, conforto e 

ingressos a preços populares. Inaugurado em 2006, o Ponto Cine recebe o patrocínio de 

grandes empresas através das leis de incentivo à cultura. Os projetos envolvem - além do 

audiovisual, programas de inserção à literatura desenvolvendo, assim, ao seu público, uma 

plataforma de educação e formação.  

A parceria com o IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro - que através de seu convênio deu origem à primeira turma do curso Polo2 

Audiovisual Ponto Cine, atende cerca de cinquenta alunos nos cursos de direção e 

interpretação para o audiovisual. 

Mostrar o trabalho que o Ponto Cine realiza é o que buscaremos esclarecer neste 

estudo: as barreiras encontradas nos seus 13 anos de existência, tal como apresentar através 

de registro fotográfico a formação da plateia construída durante esse tempo. Podemos, por 

fim, analisar o impacto sociocultural com a chegada de cada novo projeto. 

 

  

 
2 O Polo Audiovisual Ponto Cine é uma iniciativa que une projetos socioculturais, formação audiovisual, 

produção, distribuição de conteúdo e exibição cinematográfica.  
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1. O CINEMA BRASILEIRO 

 

A invenção do cinema e de seus aparelhos suscitam diversos debates e pedidos de 

reconhecimentos de criação. Porém, sabemos que o que chamamos de cinema, no início do 

século XX, é bem diferente do processo de criação das imagens que surgiram em diferentes 

lugares da Europa e do Estados Unidos, durante o decorrer do século XIX. Alguns autores, 

como Flávia Costa (2015), chegam a sustentar que quando o cinema apareceu, “não 

possuía um código próprio e estava misturado a outras formas culturais, como os 

espetáculos de lanterna mágica, o teatro popular, os cartuns, as revistas ilustradas e os 

cartões postais (p. 1). Entretanto, diversos autores apontam o dia 28 de dezembro de 1895 

como a data de nascimento do cinema em busca da reprodução do movimento, que na 

época era chamado de cinematógrafo, surgindo como um elemento científico. A exibição 

da imagem em movimento havia sido conseguida. 

Isso porque foi nessa data que os irmãos Lumière3 fazem a apresentação paga para 

um público de convidados, de um filme de curta duração durante o Salão Grand Café, em 

Paris (Fr). Com o título de “L' Arrivée d'un train en gare de La Ciotat”4, o que hoje 

poderíamos chamar de um curta-metragem, já que dura cerca de 50 segundos. 

Alguns dias depois, em 06 de janeiro de 1896, após a primeira apresentação ter sido 

notícia pela sua novidade, ocorreria a apresentação para o grande público em Paris. 

Podemos dizer, então, que a história do cinema no mundo inicia-se pelos irmãos Lumière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (Besançon, 19 de outubro de 1862 — Lyon, 10 de abril de 

1954) e Louis Jean Lumière (Besançon, 5 de outubro de 1864 — Bandol, 6 de junho de 1948), os 
irmãos Lumière, foram os inventores do cinematógrafo (cinématographe), sendo frequentemente 
referidos como os pais do cinema. 
4 Com o estágio tecnológico que obtivemos até esse momento de escrita desse trabalho, já nos é 

permitido assistir o filme dos irmãos Lumière em uma plataforma digital, desde que estejamos com 
acesso à rede mundial de computadores (internet). Basta clicar aqui: https://youtu.be/RjtXXypztyw. 

https://youtu.be/RjtXXypztyw
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Figura 1 - Cartaz do filme dos irmãos Lumière5 

 

 

 

Como o cinema era considerado um meio de reprodução da realidade, alguns 

empresários perceberam que poderiam substituir o teatro e o circo pelo cinema, no 

imaginário do público. Um empresário, chamado George Mèlies, foi a uma primeira sessão 

do cinematógrafo dos irmãos Lumière e lá ele compreendeu a verdadeira função do 

cinema. 

 

Estávamos, os outros convidados e eu, diante de uma pequena tela, 

parecida com as que nos serviam para as projeções Molteni e, após um 

instante, uma fotografia imóvel representando a Place Bellecour, em 

Lyon, apareceu em projeção. Um tanto surpreso, eu mal tive tempo de 

dizer a meu vizinho: “Foi para nos mostrar projeções que nos fizeram vir 

aqui? Eu faço há mais de dez anos”. Mal acabei de falar, um cavalo 

puxando um caminhão se põe em marcha em nossa direção, seguido de 

outros veículos, depois de pedestres, enfim, toda a animação da rua. 

Ficamos todos boquiabertos com aquele espetáculo, estupefatos, tomados 

por uma surpresa inenarrável. (TOULET, 1988, p. 14). 

 

Até hoje, alguns procedimentos realizados por Méliès, como a criação e a 

realização, são utilizados com jogos cinematográficos, movimentações mais lentas, 

ampliação e efeitos de redução em imagens filmadas. 

 

 
5 Fonte:  <https://www.mundovh.com/2018/08/quando-surgiu-o-cinema.html>. Acesso em 

02/10/2019. 
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À medida que o mercado de produção e distribuição que se iniciava 

exigia uma intensificação programática a fim de atrair o público e mantê-

lo interessado, as formas materializadas daquela “recriação do real” logo 

se diversificavam e passavam a incluir, além das famosas “vistas” de 

Lumière, fatos de repercussão social, paisagens de lugares distantes, 

óperas, dramas e comédias tirados de peças teatrais, espetáculos mágicos 

e circenses. (LYRA, 2007, p. 145). 

 

Abrindo a cena para o Brasil, a história do cinema está ligada também a dois 

irmãos: Paschoal e Affonso Segretto. No ano seguinte (1897) à exibição dos irmãos 

Lumière, na França, os Segretto realizam, no Rio de Janeiro, a primeira exibição do filme 

“Saída dos trabalhadores da fábrica Lumière”, filmado pelos irmãos Lumière6. Para os 

irmãos Lumière, o cinema era uma invenção com o intuito de reproduzir, cientificamente, 

vistas frontais e pensadas como reprodução técnica. 

Já os irmãos Segretto, imigrantes italianos, chegam ao Brasil com vídeos da Itália, 

que foram exibidos no Salão de Paris. Dando continuidade ao projeto de fazer o cinema 

entrar no cotidiano dos brasileiros, no Rio de Janeiro, os irmãos Segretto inauguram a 

primeira sala de cinema. O jornal Folha da Tarde, de 31 de julho de 1897, assim anunciou 

a inauguração do “Salão de Novidades Paris no Rio”: 

 

Os srs. Segreto e Salles inauguraram ontem, na Rua do Ouvidor, andar 

térreo do Club dos Reporters, as funções que aí vão dar com o 

animatógrafo Lumière. A sessão foi exclusivamente para a imprensa e o 

aparelho funcionou perfeitamente, agradando bastante. Os quadros da 

dança Serpentinas e o das melancias foram bisados. O aparelho é movido 

por uma mola à gás de força de 15 cavalos, fabricado por White e 

Midleton. A instalação da eletricidade foi dirigida pelo engenheiro 

Augustro Grillet. (O RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DOS JORNAIS, 

2018) 

 

O sucesso do “animatógrafo Lumière” e a demanda por novas produções faz com 

que Afonso Segreto fique responsável por obter mais material para ser exibido fora do 

Brasil. No ano seguinte, em 19 de junho de 1989, ele retorna de uma viagem pelo Estados 

Unidos e Europa com filmes e uma câmera de filmar. É com essa câmera que ele faz o que 

é considerado o primeiro filme brasileiro, com uma tomada de um minuto da Baía de 

Guanabara, filmada ainda a bordo do navio que o trazia ao Rio de Janeiro. Em sua 

homenagem, é nesta data que é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, apesar de 

algumas controvérsias com o dia 5 de novembro – Dia Nacional da Cultura – data em que 

 
6 Filme disponível em https://youtu.be/4jmCFzzCQvw. Acesso em 02/10/2019. 

https://youtu.be/4jmCFzzCQvw
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foi realizada a primeira exibição pública deste filme. Assim, os irmãos Segreto, além de 

exibidores, também são considerados os primeiros cineastas no Brasil. 

Ainda nesse ano, eles registraram as primeiras imagens do Brasil, tomadas das 

fortalezas e de navios de guerra. Eles foram os principais exibidores no país, e proprietário 

da única produtora até 1903. 

Já em São Paulo, só em 1907 foi inaugurada a primeira sala de cinema chamada 

“Cine Bijou-Theatre”, na Rua São João, que posteriormente vai ser elevada ao status de 

Avenida e imortalizada por Caetano Veloso na música “Sampa” (1978). 

 

Figura 2 – Cine Bijou-Theatre7 

 

 

 

O Bijou-Theatre foi criado pelo empresário espanhol Francisco Serrador e Antonio 

Gadotti adaptando o, até então, mais importante teatro da capital paulista (Eden Theatro) e 

o capacitando para receber até 400 pessoas sentadas. Além da sala de projeção, o Cine 

Bijou-Theatre possuía um bar. 

 

 

 

 
7 Fonte: http://www.saopauloinfoco.com.br/wp-content/uploads/2018/01/02Bijoutheatre-2.jpg. 
Acesso em 10/10/2019. 
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Figura 3 – Eden Theatro8 

 

 

 

No dia seguinte à inauguração do primeiro cinema paulista, o jornal “O Comércio 

de São Paulo” de 17/11/1907, assim reproduziu o ocorrido: 

 

Inaugurou-se ontem estava nova casa de espetáculos – o antigo Eden 

Theatre – completa e luxuosamente reformado. Realizou-se por essa 

ocasião, exibição especial do Cinematógrafo Richebourg, para a imprensa 

e convidados. Em seguida, o empresário Francisco Serrador, que 

explorará esse gênero de diversões naquele elegante teatrinho, ofereceu a 

todas as pessoas presentes fina mesa de doces. (SÃO PAULO IN FOCO, 

2018) 

 

O período entre 1908 e 1911, a “Idade de Ouro do cinema brasileiro” representava 

a articulação entre produtores, exibidores e o público, segundo Gomes (1980). Ainda 

segundo Gomes (op. cit.), nesse período, os filmes produzidos mostravam registros de 

paisagens, não contavam histórias, mas a proposta era mostrar as suas características de 

composição de planos, posicionamento de câmera, as diversas ações acontecendo ao 

mesmo tempo. Somente em 1908 que surgiu o primeiro filme de ficção, do cineasta 

Antonio Leal, com 40 minutos de duração. A partir daí, surgiram produções de vários 

gêneros, como: carnavalesco, religioso, dramas, comédias, melodramas, e entre outros.  
 

8 Fonte: <http://www.saopauloinfoco.com.br/wp-
content/uploads/2018/01/EdenTheatro.sp_compa_364.jpg>. Acesso em 10/10/2019. 
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De acordo com o autor, um gênero que é importante destacar, entre 1907 e 1911, é 

o dos “filmes de revista” inspirados nas revistas de fim de ano, oriundos do teatro e que 

destacavam os acontecimentos do contexto social e político de determinado ano. 

Assim, no início do século XX, o cinema no Brasil começava do ponto de vista 

industrial e da importação de modelos. Nesses pilares, seguem a produção, realização e 

difusão dos filmes no país. Na indústria havia o interesse na rentabilidade comercial por 

parte dos produtores e distribuidores, já na importação de modelos, os imigrantes 

chegavam em busca de trabalho e com direcionamento para a indústria do entretenimento. 

O processo de criação teve vários obstáculos e, um dos problemas iniciais, foi a 

precariedade de energia elétrica, que se resolveu após a implantação de uma usina9, no Rio 

de Janeiro. E em 1908, houve um crescimento no número de salas de cinema, um total de 

20 salas de exibição cinematográficas. No processo de dominação econômica globalizada, 

o cinema se transformou em um dos principais itens dos ramos culturais mais envolvidos 

(AMORIM, 2015).  

Em 1911, chegam ao Rio de Janeiro representantes estrangeiros da indústria 

cinematográfica, em busca de investimentos. Foi um ano de ruptura da produção carioca. 

Aos poucos, os filmes americanos se tornaram predominante.  

 

Essa idade do ouro não poderia durar, pois sua eclosão coincide com a 

transformação do cinema artesanal em importante indústria nos países 

mais adiantados. Em troca do café que exportava, o Brasil importava até 

palito e era normal que importasse também o entretenimento fabricado 

nos grandes centros da Europa e da América do Norte. Em alguns meses 

o cinema nacional eclipsou-se e o mercado cinematográfico brasileiro, 

em constante desenvolvimento, ficou inteiramente à disposição do filme 

estrangeiro (PINHEIRO apud GOMES, 1980, p. 29). 

 

Diante dos avanços do número de salas de cinema, em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, ambos tornaram-se polos do mercado exibidor. Eram os próprios proprietários dos 

cinemas que faziam suas produções, com filmes de ficção e para completar a programação, 

no ano de 1916, iniciam-se os cinejornais, que mantinham as equipes de produção 

audiovisual locais ativas. 

 

 

 
9 Usina Ribeirão de Lages construída com seis unidades geradoras de 4 MW de capacidade cada, 

e da Barragem de Lajes iniciou-se em 1905 para aproveitar os recursos hídricos disponíveis, da 
ordem de 5,5 m³/s, para gerar energia elétrica para atender ao mercado do Rio de Janeiro. 
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1.1 A regionalização da produção cinematográfica no país 

 

Na década de 1910 e 1920, iniciaram-se os ciclos regionais que registraram as 

produções fora do eixo Rio x São Paulo. É nesse período que tem início uma tentativa de 

produzir filmes nacionais com foco em produções em cidades do interior. Minas Gerais foi 

o estado mais importante para esses ciclos, porque teve foco em produção na capital e em 

algumas cidades do interior, trazendo realce para o cinema brasileiro. 

Com a evolução do cinema para outros estados, na década de 1920, surgem as 

revistas especializadas em cinema, onde começam as campanhas a favor do cinema 

brasileiro e saem publicações nas revistas que resultam ainda mais no crescimento pelo 

interesse e gosto pela sétima10 arte. 

Cabe ressaltar que nessa década de 1920 há um movimento cultural interno 

formado por um grupo de intelectuais, escritores e artistas que passam a discutir mais 

ativamente o modelo de cultura existente e surge um movimento que vai ser, 

posteriormente, denominado de modernista. Segundo Luciano Martins (1986): 

 

A Semana de Arte Moderna, por eles organizada em São Paulo, em 1922, 

e o escândalo que ela causa, de certo modo valem como uma certidão de 

nascimento de uma intelligentsia que parece finalmente constituída. Seus 

membros vêm de horizontes sociais e políticos distintos; não foram 

socializados em nenhum gymnasium; na maioria são autodidatas, mas 

informados sobre tudo o que se produz no estrangeiro; alguns bafejados 

pela fortuna, outros muito pouco; vivem em cidades diferentes, 

encontram-se em livrarias, cafés ou nos salões que se abrem para eles; 

fundam revistas dessas que, na maioria das vezes, não duram mais que 

três números (Estética, A Revista, Verde, Revista de Antropofagia etc.), e 

têm muitas divergências entre si - como toda intelligentsia. Em comum, 

têm um mesmo espírito de renovação, que quer se transformar em ação 

política - e compartilham os problemas que a época opõe a tais iniciativas 

(p. 11). 

 

É nesse ambiente de uma busca para uma ruptura com os padrões de cultura 

europeu e a busca de uma identidade cultural nacional, que o movimento regionalista do 

 
10 O termo surgiu em 1911, dado por Ricciotto Canudo no "Manifeste des Sept Arts" (Manifesto 

das Sete Artes), documento que foi publicado apenas em 1923. Através do manifesto, o teórico e 
crítico de cinema Canudo, pertencente ao futurismo italiano, pretendia distanciar a ideia de que o 
cinema era um espetáculo para a massa, mas aproximá-la e integrá-la à categoria das Belas 
Artes, como, a música, pintura, escultura, arquitetura, poesia e a dança. Para ele, o cinema é uma 
arte “síntese”, uma arte total, que conciliava todas as outras artes. Por isso, que considerava o 
cinema a sétima arte. FONTE: http://entrelinhablog.com.br/porque-o-cinema-e-considerado-a-
setima-arte/  
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cinema deve ser observado. Pois, também nessa área, há uma difusão de novas ideias que 

serão capitaneadas e influenciadas por diversas revistas. Entre elas, podemos citar a 

“Selecta”, “Para todos” e “Cinearte” de Adhemar Gonzaga e Pedro Lima11, as quais foram 

fundamentais para a época, porque proporcionavam aos produtores e realizadores terem 

acesso ao que estava acontecendo em outras cidades. Como exemplo, podemos citar a 

Revista Cinearte, publicada entre 1926 e 1942, no Rio de Janeiro, que falava sobre o 

desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, os filmes que estavam sendo 

produzidos, entrevistas com diretores e técnicos, e entre outros. 

Após os diversos movimentos culturais, políticos e sociais que marcam a década de 

1920 e a crise econômica desencadeada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque 

(EUA) em outubro de 1929, temos, no ano seguinte, a denominada Revolução de 1930, 

levando ao poder o novo Presidente da República, Getúlio Vargas, e o novo ideário de um 

Brasil Urbano e moderno em contraponto a um país dito atrasado, rural e assentado em 

fraudes eleitorais. Tem-se o final da República Velha. 

Já em 15 de março de 1930, seria criado o primeiro estúdio brasileiro, o “Cinédia”, 

que profissionalizou a maneira como os filmes nacionais seriam gravados. Então passam a 

ser exibido comédias musicais, quando se é possível inserir som nas películas dos filmes, 

diante aos avanços tecnológicos. Apesar de o estúdio ter sido criado em 1930, o Cinédia é 

anterior ao início do governo provisório de Getúlio Vargas, que irá tomar posse só em 

novembro daquele ano. 

A Cinédia, fundada no bairro de São Cristóvão (RJ) por Adhemar Gonzaga, 

produtor e cineasta, foi um grande estúdio, pioneiro em filmes musicais (chamados 

também de musicarnavelescos) e foi inspirada nos estúdios de Hollywood, que desenvolvia 

uma produção regular. 

Em 1936, tendo como pano de fundo a ideia de “educar o povo através do cinema”, 

Getúlio Vargas cria o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE). Instituído pelo 

Ministério da Educação e Saúde Pública, tem como função documentar as atividades 

científicas e culturais promovidas pelo governo. O INCE foi o primeiro órgão estatal 

brasileiro voltado para o cinema. Em três décadas de regular atividade, constituíram um 

extenso catálogo de filmes e manteve-se ativo até 1966. Durante seu funcionamento, 

 
11 Adhemar e Pedro foram figuras essenciais da década de 1920, dando visibilidade tanto a 

cineastas das capitais quanto do interior, influenciando-os a até mesmo interferindo em seu 
trabalho.  
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produziu e/ou distribuiu mais de 400 títulos, segundo dados disponíveis no site do Banco 

de Conteúdos Culturais (http://www.bcc.org.br/colecoes/ince). 

Por volta da década de 1940, em todo o país ouvia-se a palavra chanchada. Eram 

produções para entreter ao público que também ia ao circo e ao teatro popular. O público 

desse gênero fílmico gostava e queria produções populares e alegres. 

 

Não é coincidência que o desprezo de um certo (sic) tipo de 

intelectualidade pelas chanchadas seja o mesmo que as elites culturais, 

por longo tempo, mantiveram a respeito do entretenimento das massas. 

Afinal, um dos dogmas da cultura erudita era que a arte exigia esforço 

para ser apreciada, sobretudo esforço intelectual, mas que o 

entretenimento não fazia exigência alguma ao intelecto. As chanchadas se 

constituíram sobre uma coletânea de gêneros já reconhecidos sem 

maiores dificuldades pelos espectadores brasileiros, mesclando 

melodrama, drama romântico, aventura, policial e, sobretudo, musicais e 

comédia. (LYRA, 2007) 

 

Em um tripé cinematográfico foram realizadas as produção das chanchadas e 

pornochanchadas, que acabaram movimentando a produção de filmes no Brasil, sendo 

eles: 1) os que já eram reconhecidos através da formação cinematográfica pelo público; 2) 

o aproveitamento daquilo que a instituição cinematográfica considerava “a nossa cultura” 

e; 3) as adaptações diante a rentabilidade econômica de difusão e produção existentes no 

país. Isso tudo, com o intuito de garantir ao público expectativas, uma estrutura 

cinematográfica dentre as possibilidades e precariedade e toda a experiência conquistada 

através do vínculo institucional, ligando a indústria do cinema com o modo de combinar as 

imagens e os sons.  

Novas produtoras cinematográficas são criadas a partir de 1940. A comédia 

“chanchada” ganha ainda mais visibilidade e fama e terá seu apogeu até a década de 1950. 

Já em 1949, o gênero dramático estabelece os moldes Hollywoodianos na indústria do 

cinema nacional, que acaba não dando muito certo devido aos altos custos de produção. 

Em 1941, é fundada a produtora Atlântida, que produziu 62 filmes de ficção e 02 

documentários em 20 anos de atividades, segundo Augusto (1989, p. 30). A produtora 

cinematográfica pretendia produzir filmes e um determinado conceito de identidade 

cultural do Brasil, mas só na década de 1950 que consegue sucesso comercial. 

Alguns produtores buscaram seguir outro caminho e criar outra estética. Surge, 

deste movimento, o chamado Cinema Novo: 
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Surgido no Brasil, na segunda metade dos anos 50, o Cinema Novo 

inaugura uma perspectiva crítica em relação ao cinema então produzido 

no Brasil, por estúdios como os da Vera Cruz. Seus diretores, críticos e 

teóricos procuraram contrapor novas ideias aos valores estéticos de uma 

cultura cinematográfica dominada por interesses industriais. 

(TROPICALIA, 2018)  

 

O cineasta Glauber Rocha, produziu os primeiros textos que fundam essa parte da 

história do cinema brasileiro. Trata-se de um importante nome desse movimento, que em 

seu filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” de 1964, explora as ligações entre política e 

violência, marcando não apenas uma ruptura estética, como também uma mudança de tema 

a ser abordado pelo cinema. Com o Golpe Civil-militar de 1964, os principais cineastas 

que aderiram/criaram, o Cinema Novo passam a utilizar suas produções com uma 

ferramenta de oposição e denúncia ao autoritarismo. 

 

Figura 4 – Cartaz de lançamento do filme “Deus e o diabo na terra do sol”12 

 

 

 

 
12 Fonte: https://i.pinimg.com/originals/e8/42/2d/e8422d5d7bc4c680e9d84850d276e9d8.jpg. 
Acesso em 10/10/2019 
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Também durante a ditadura civil-militar surge o Tropicalismo,13 onde muitas 

músicas e poesias foram compostas, utilizando metáforas para que pudessem falar sobre a 

situação política que o país enfrentava naquele momento de censura. 

A cultura, de forma mais ampla, e alguns órgãos da mídia corporativa, passam a 

sofrer com a ditadura militar, que se materializavam através das censuras às produções 

culturais, tortura de artistas e exílios voluntários ou obrigatórios. 

Endurecendo ainda mais a ditadura, em dezembro de 1968, o Congresso Nacional é 

fechado e estabelecido um Ato Institucional (nº 5), onde os direitos individuais são 

suspensos, dentre eles o direito ao habeas corpus. Mas, de forma contraditória, o governo 

militar passa a se preocupar e investir em obras cinematográficas, criando a Empresa 

Brasileira de Filmes – Embrafilme,14 lançada em 1969. 

A Embrafilme foi a maior produtora e distribuidora do cinema brasileiro, 

financiando filmes de entretenimento, porém não era a única. Nessa época, já existiam os 

produtores independentes, que produziam os filmes sem nenhum financiamento vindo do 

estado. Esses filmes15 eram produzidos em “polos cinematográficos”, com práticas 

parecidas do cinema estadunidense, onde pequenas empresas locais distribuíam e os 

cinemas da região exibiam. 

No início da década de 1970, surgiu um grupo de cineastas, que passaram a ser 

conhecidos como do “Cinema Marginal”, chamado também de “cinema de invenção”. 

Apesar de uma estética próxima ao do Cinema Novo, estes cineastas aparecem buscando 

novas experiências imagéticas e temáticas, confrontando com o gosto do público, que até 

então vinha consumindo chanchada e sua variação, a pornochanchada. Os principais 

expoentes desse movimento foram Rogério Sganzerla (O Bandido da Luz Vermelha) e 

 
13 O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da 

cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos 
destaques foram os cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações 
da cantora Gal Costa e do cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério 
Duprat. 
14 Na criação da Embrafilme, a política protecionista implementou um forte controle da informação 

e do mercado. Uma política que encontrou seu ápice a partir de 1973, quando a empresa (de 
economia mista, mas controlada pelo Estado) passou a ser uma distribuidora de ação comercial, 
além de desempenhar o papel de incentivadora da produção e divulgadora do cinema no exterior, 
mudando estética, política e economicamente a história do audiovisual brasileiro. FONTE: 
http://www.filmeb.com.br/ 
15 Filmes como “Caiçara” (1950), “Tico-tico no fubá” (1952) e em prêmios internacionais, como o 
prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes para “O Cangaceiro” (1953). FONTE: 
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2009/relatorio/com/diogo.pdf  
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Júlio Bressane (Matou a Família e Foi ao Cinema), segundo16 a Academia Nacional de 

Cinema.  

Entretanto, é na década de 1970 que contempla um dos maiores números de 

espectadores do cinema brasileiro. A partir de dados da Agência Nacional de Cinema 

(ANCINE), fizemos uma tabulação com as 5 (cinco) maiores produções em termos de 

espectadores desta década: 

 

Tabela 1: Filmes nacionais com mais de cinco milhões de espectadores (1971/1980) 

 

Ano Título Diretor Público 

1976 Dona Flor e seus dois 

maridos 

Bruno Barreto 10.735.524 

1978 A dama do lotação Neville de Almeira 6.509.134 

1977 O Trapalhão nas minas 

do Rei Salomão 

J. B. Tanko17 5.786.226 

1977 Lúcio Flávio, passageiro 

da agonia 

Hector Babenco 5.401.325 

1978 Os Trapalhões na guerra 

dos planetas 

Adriano Stuart 5.089.970 

 

Fonte: Tabulação própria a partir de dados da ANCINE disponíveis em: https://www.ancine.gov.br/pt-

br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-estudo-sobre-filmes-de-maior-p-blico-do-cinema-

brasileiro. 

 

Nos anos 1980, tanto a produção cinematográfica, como o número médio de 

espectadores nos cinemas caíram. Extraindo as produções associadas ao grupo de 

comediantes denominados “Os Trapalhões” ou à apresentadora de programas infantis Xuxa 

Meneghel, apenas 03 (três) produções superaram os número de 3 milhões de espectadores 

(“Eu te amo” de Arnaldo Jabor, “Coisas eróticas” de Rafaelle Rossi e “Aluga-se moças” de 

Denis Cavalcanti), segundo dados obtidos junto à Ancine.  

Tivemos dois fatores que podem explicar essa queda do cinema nacional: a crise 

econômica, que faz esse período ser chamado de a “década perdida” e a popularização do 

aparelho de reprodução audiovisual doméstico - videocassete. 

 
16 Fonte: https://www.aicinema.com.br/a-historia-do-cinema-brasileiro/ 
17 Josip Bogoslaw Tanko. 

https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-estudo-sobre-filmes-de-maior-p-blico-do-cinema-brasileiro
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-estudo-sobre-filmes-de-maior-p-blico-do-cinema-brasileiro
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-estudo-sobre-filmes-de-maior-p-blico-do-cinema-brasileiro
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Entretanto, essa década é marcada pelo processo de redemocratização do país e pela 

proposta de criação de um Ministério da Cultura, separado do Ministério da Educação. 

Com isso, era possível que surgissem novos espaços para diálogos no campo da cultura. Os 

artistas, partidos políticos e gestores culturais estavam na expectativa para o fim do regime 

militar.  

Antecedendo o final da ditadura, a mobilização dos atores crescia, aos poucos, nos 

estados e municípios, quando aconteceram as primeiras eleições diretas18 para os governos 

estaduais (1982), desde o início da ditatura. 

 

Nesse período, também tomou forma o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) o movimento pela anistia aos presos políticos, no qual 

se engajaram muitos artistas e intelectuais. Da mesma forma, os partidos 

que se formaram após 1980, e que assumiram uma dimensão nacional, 

integraram em suas discussões questões voltadas às áreas da comunicação 

e cultura. (FERRON e ARRUDA, 2019) 

 

Com a eleição indireta para presidente em 1985, foi eleito o então candidato 

Tancredo Neves tendo como vice, José Sarney. 

O eleito, Tancredo Neves, falece antes de assumir a presidência. Em seu lugar toma 

posse José Sarney. Entretanto, quando candidato, Tancredo Neves realizou um amplo 

acordo com diversos atores políticos e sociais. Na esfera cultural, se comprometeu a criar o 

almejado Ministério da Cultura (MinC). 

Assim, ao assumir, José Sarney manteve os acordos feitos por Tancredo Neves e 

cria o MinC, em 15 de março de 1985, nomeando para ministro o político José Aparecido 

de Oliveira. Como vai ser uma prática no MinC, José Aparecido tem uma passagem 

fulminante pelo Ministério e, em maio deste mesmo ano é convidado para ser o 

Governador Indicado do Distrito Federal (Brasília). No MinC, ele será sucedido por 

Aluísio Pimenta, que ficará no cargo até fevereiro de 1986. 

Segundo Simões(1999), em julho de 1985, diante de um grande número de artistas 

e intelectuais presentes no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, 

 
18 A campanha das Diretas Já tornou-se um movimento aglutinador de inúmeras demandas 

democratizantes, inclusive ampliando a ideia da incorporação do direito à cultura. Ela contou com 
a participação de diferentes atores, entre eles, intelectuais e artistas que, direcionados por 
interesses circunscritos ou de grupos específicos, possuíam capacidade de articulação e 
interferência no jogo político nacional. FONTE: http://www.scielo.br/pdf/ts/v31n1/1809-4554-ts-31-
01-0173.pdf 
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Fernando Lyra, anuncia o fim da censura no Brasil, onde o Conselho Superior de Censura 

seria extinto, dando lugar ao Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Expressão. 

Neste mesmo ano de 1985, o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de 

Expressão retira as restrições e há (re)surgimento de produções cinematográficas que 

haviam sido censuradas ou que foram obrigadas a serem abandonadas. 

Com o governo de Fernando Collor em 1990, vemos a chegada das ideias 

neoliberais na economia, mas também, na cultura. O ex-presidente Collor de Mello 

extingue o Ministério da Cultura – tornando-o uma Secretaria Especial ligado diretamente 

à Presidência – e também promove a extinção da Embrafilmes. Com isso, a produção 

cinematográfica nacional cai ainda mais com a rigidez de gastos e da valorização do livre 

mercado. Como consequência, em 1992, diminuem os números de filmes longa-metragem 

estreados no mercado audiovisual, sendo apenas 3 filmes brasileiros lançados, contra uma 

média de 80 filmes brasileiros lançados por ano durante a década de 198019. 

O impacto da adoção de práticas neoliberais na Cultura e, particularmente, no setor 

audiovisual, fez o país enfrentar uma crise nos anos 1990, principalmente por causa do fim 

dos órgãos estatais financiadores e fiscalizadores, como a Embrafilmes e a Concine20. 

Podemos dizer que essa política representou o encerramento de um ciclo da história 

cinematográfica brasileira. 

Diante de um grande movimento político e social contra a corrupção, o governo 

Collor sofre impeachment e a situação do cinema volta a melhorar na gestão do presidente 

Itamar Franco, com a promulgação da Lei do Audiovisual21.  

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), retornaremos ao período das 

leis de incentivo à cultura que vão permitir, ainda, a captação para a produção e exibição 

dos conteúdos cinematográficos brasileiros, através de patrocínio privado com base na 

renúncia fiscal22.  

 
19 Segundo dados do próprio governo federal apresentados em Secretaria do Audiovisual - 

Ministério da Cultura Diagnóstico Governamental da Cadeia Produtiva do Audiovisual Brasília: 
SAV/MinC, 2.000, página 30.  
20 Órgão responsável pelas normas e fiscalização da indústria e do mercado cinematográfico no 

Brasil, controlando a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais. 
21 No próximo capítulo nos deteremos nessa lei e na sua importância para a chamada retomada 

do cinema nacional. 
22 Como veremos no capítulo 2, apesar da Lei Sarney ter sido substituída pela chamada Lei 
Rouanet ainda no Governo Collor (em 1991), o seu principal arcabouço administrativo (Programa 
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC) só será regulamentado durante do governo FHC, em 
1995. 
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As novas políticas públicas para o setor audiovisual, a partir da gestão do 

Presidente Itamar Franco (29/12/1992-01/01/1995), vão revigorar a produção 

cinematográfica nacional. Nessa nova fase de reestruturação do cinema brasileiro, é 

lançado o filme de Carla Camurati “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” (1995), que foi 

feito com um orçamento muito baixo: 

 

Os custos de Carlota Joaquina, segundo declarações da própria Camurati, 

foram reduzidos: R$ 673 mil, o que, na época de sua produção, era uma 

cifra baixa, uma vez que, em média, os filmes eram produzidos por R$ 

1,2 milhão. Como afirma Camurati, “foi um filme barato” (MARTINS 

s/d, apud VILLALTA, 2004, p. 244) 

 

Figura 5 - Cartaz do filme “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” (1995)23 

 

 

 

Ainda segundo Villalta (op. cit., p. 245), o filme “Carlota Joaquina” foi um enorme 

sucesso de público e arrecadação. Em entrevista concedida ao autor, Carla Camurati 

estimou que o filme teve mais de 1,3 milhão24 de espectadores e arrecadou, em bilheteria, 

R$ 6,5 milhões – quase dez vezes mais do que o seu custo. À esses números, devemos 

 
23 Fonte: http://www.bcc.org.br/cartazes/cartaz_fb/020538 Acessado em 25/10/2019. 
24 Segundo a ANCINE, o público foi de 1,260 milhões.  
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acrescentar, segundo o autor, cerca de 22 mil fitas de videocassetes comercializadas. É por 

conta desses números que o filme é considerado um marco na chamada “Retomada do 

Cinema Brasileiro”. 

Apesar das salas de exibição, no período, estarem vendendo poucos ingressos, 

segundo Marson (2006), um dos fatores de sucesso dessa produção foi o investimento em 

atores conhecidos do grande público, além do início da utilização de um formato de 

linguagem próxima ao da televisão. 

Com o aumento de demandas nas produções de filmes de ficção e documentários se 

estabelecendo, muitas parcerias são firmadas com emissoras televisivas. 

Alguns anos mais tarde (1998), o diretor Walter Salles, com o filme “Central do 

Brasil”, tem a sua coprodução com a França, alcançando a bilheteria de cerca de 1,3 

milhões de espectadores. 

Cabe notar, entretanto, que o número de espectadores das maiores produções da 

década de 1990 são muito baixos em relação à década de 1970 ou 1980. Nessa década de 

1990, a principal produção nacional, da ótica do número de público, foi de 2 milhões de 

espectadores25. 

Mas, essa década marca, também, uma mudança na produção cinematográfica 

nacional. Existiam empresas de publicidade (produtoras) que passaram a se interessar pelo 

cinema, dada a nova estética e linguagem que começa a se firmar como padrão 

cinematográfico brasileiro. Assim, a “O2 Filmes” de Fernando Meirelles e a “Conspiração 

Filmes”, que devido à crise da atividade decorrente das políticas neoliberais que vão 

marcar a década de 1990, se voltam a fazer videoclipes, até conseguirem lançar o primeiro 

longa-metragem. Ainda como decorrência da Lei do Audiovisual (1993), a maior emissora 

de televisão do Brasil, a Globo, lança no mercado sua produtora cinematográfica, “Globo 

Filmes”, que viria a marcar a produção e a estética do cinema nacional. 

O século XXI e as modificações nas políticas públicas de cultura vão trazer outro 

dinamismo para as produções cinematográficas nacionais. A consolidação da rede mundial 

de computadores (internet), as transformações tecnológicas e as novas estéticas atreladas 

ao que alguns autores chamam de pós-modernidade, vão impactar o mercado do 

audiovisual nacional. 

 
25 O filme “Xuxa requebra” foi lançado em dezembro de 1999 e foi dirigido por Tizuka Yamazaki. 
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As 10 (dez) principais bilheterias do período voltam a ser superiores ao público de 

4 milhões de espectadores. E, um novo tipo de filme se consolida no gosto popular: o filme 

de cunho religioso. 

A seguir, apresentamos a tabela 2 com os principais filmes nacionais em termos de 

público para o período de 2001 à 2018. Os dados são da ANCINE. 

 

Tabela 2: Filmes nacionais com mais de cinco milhões de espectadores (2001 à 

2018)26 

 

2018 Nada A Perder Alexandre Avancini Religioso 12.184.373 

2016 Os dez mandamentos - O filme Alexandre Avancini Religioso 11.305.479 

2010 Tropa de Elite 2 José Padilha Ficção 11.146.723 

2016 Minha mãe é uma peça 2 César Rodrigues Comédia 9.234.363 

2009 Se Eu Fosse Você 2 Daniel Filho Comédia 5.787.244 

2005 

2 Filhos de Francisco: a 

História de Zezé Di Camargo e 

Luciano 

Breno Silveira Ficção 5.319.677 

 

 

Cabe ressaltar ainda, que as duas maiores bilheterias foram de filmes religiosos e 

produzidos por empresas associadas à uma rede de televisão. Tanto “Nada a perder”, como 

“Os dez mandamentos” são produzidas pela Rede Record e pela sua produtora, Record 

Entretenimento. As outras 04 (quatro) produções foram feitas pela produtora Globo Filmes 

ou a teve como coprodutora (“Tropa de Elite 2”, “Minha mãe é uma peça 2”, “Se eu fosse 

você 2” e “2 filhos de Francisco: a história de Zezé di Camargo e Luciano”). Só não 

apresentaram cunho religioso. 

A supremacia das produtoras relacionadas às empresas de televisão demonstra que 

está havendo uma modificação do perfil do público e também está ocorrendo uma 

diversificação das atividades das empresas de comunicação, para fazerem frente às novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

 
26 Fonte: Tabulação própria a partir de dados da ANCINE disponíveis em: 
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-estudo-sobre-filmes-de-
maior-p-blico-do-cinema-brasileiro. 
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Os impactos das novas plataformas como Netflix, Amazon Prive e outras, ainda 

deverá ser melhor analisado nos próximos anos. 

Agora vamos ver como as políticas culturais impactaram o setor audiovisual e as 

transformações que essas políticas trouxeram para o setor. 
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2 - POLÍTICAS PÚBLICAS NO AUDIOVISUAL 

 

Apesar de algumas ações pontuais relacionadas às artes terem ocorridas ainda no 

Século XIX, diversos estudiosos sobre as políticas culturais no país, apontam a década de 

1930 como um marco na estruturação e execução de ações culturais estatais. Segundo 

Guerreiro (2010), 

 

Data de 1808, ano da chegada da família real portuguesa no Brasil, as 

primeiras ações estatais de fomento à cultura – implantação da Academia 

de Artes, Biblioteca Real e criação da imprensa régia, com o lançamento 

do jornal A Gazeta do Rio de Janeiro. São, entretanto, ações pontuais que 

não nos permite avalia-as como uma política cultural estruturada. Apenas 

no governo Getúlio Vargas (1930/1945) teremos uma intervenção na 

cultura de forma mais estruturada e, por conseguinte, como uma política 

cultural. 

 

Assim, teria sido, nesse governo, que uma série de medidas foram formuladas para 

viabilizar, em caráter formal e social, o setor cultural no Brasil. Lia Calabre (2018) 

apresenta umas das principais ações públicas que marcam esse início das políticas: 

 

É o período da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN); do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE); 

do Serviço Nacional de Teatro (SNC); do Instituto Nacional de Livro 

(INL), entre outras iniciativas, estruturando assim a gestão pública da 

área de cultura, em especial, em sua relação com a educação. (pg. 03) 

 

Outra ação que se destaca é a primeira iniciativa ao nível municipal, em 1935, e 

empreendida por Mário de Andrade quando este assume o Departamento de Cultura e a 

Recreação da cidade de São Paulo. Essas iniciativas, estruturadas/estruturantes e com 

metas de indução de ações culturais, acabaram por manifestar a relação entre o Estado e as 

políticas culturais. 

 

Os projetos desenvolvidos atribuíram centralidade ao Estado, enquanto 

agente político-cultural, enfaticamente voltados à construção institucional 

das políticas culturais, embora o ministro Capanema reiterasse que suas 

prioridades fossem a educação nacional, a saúde pública e a assistência 

social. Na ocasião em que Mário de Andrade atuava no Departamento de 

Cultura, em São Paulo, Gustavo Capanema solicitou-lhe auxílio na 

formulação do projeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Sphan), concluído ainda em 1936 e oficialmente 

criado em 1937. Essa entidade assumiu inúmeras incumbências no 



32 

 

âmbito da administração da cultura, enquanto instância de política 

pública, tanto na defesa das obras de arte patrimoniais, monumentos, 

paisagens, folclore, quanto em seu tombamento. (SILVA apud 

CALABRE, 2009) 

 

No que tange à política direcionada ao audiovisual e ao cinema, no período Vargas, 

diversas ações do governo apontam para um olhar multidisciplinar sobre o audiovisual, 

pois tem impacto na política industrial, na educacional, na turística, na trabalhista e em 

outras áreas culturais. Em 1932, é lançado o Decreto de Lei Nº 21.240, considerada a 

primeira lei do cinema do Brasil, que regularizou a censura de filmes e diminuiu as taxas 

para importação dos mesmos. Também é de 1932, a criação do DPDC - Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural. 

A política de incentivo ao cinema nacional tem um importante marco neste ano de 

1932, pois é desta data a criação da primeira legislação da cota de tela, que é a quantidade 

mínima obrigatória de exibição dos filmes nacionais dentro do circuito cinematográfico 

brasileiro, prevendo a exibição de um filme por sessão. Em 1945, no governo de Eurico 

Gaspar Dutra, a “cota da tela”, sobe para três longas-metragens ao ano e, no ano de 1951, 

atribui-se a proporção de que para a cada 8 filmes estrangeiros exibidos em salas 

comerciais de cinema no território brasileiro, pelo menos um filme brasileiro também deve 

ser exibido. Em 1963, a cota estabelecida aumentou para 56 dias de exibição por ano, e ao 

decorrer do tempo, essa quantidade foi aumentando. Hoje em dia, a cota, diante a Medida 

Provisória 2.228-1, de 2001, é decidida, a cada ano, por decreto presidencial - e os decretos 

determinam as cotas proporcionais ao tamanho do complexo cinematográfico. 

Retornando ao governo Vargas, em 1937, foi criado o Instituto Nacional de Cinema 

Educativo (INCE), idealizado por Edgard Roquette-Pinto, que acreditava no cinema como 

uma das ferramentas para a educação. Como diz no art. 40 da Lei nº. 378/37, estava 

“destinado a promover e orientar a utilização da cinematografia, especialmente como 

processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular em geral”. No 

período de 1937 à 1966, foram realizados mais de 400 filmes direcionados para a educação 

popular e que tinham como destino as salas de cinema, mas, principalmente, para as salas 

de aula. 

O já citado DPDC se tornou no DIP - Departamento de Informação e Propaganda, 

criado em 1939, com o intuito de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas 

populares, passando a produzir filmes utilizando a estrutura das empresas de produção para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
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os cinejornais e as propagandas, exigindo a obrigatoriedade da exibição dos filmes de 

longa metragens. 

 

De acordo com o decreto que lhe deu origem, tinha como principais 

objetivos centralizar e coordenar a propaganda nacional, interna e 

externa, e servir como elemento auxiliar de informação dos ministérios e 

entidades públicas e privadas; organizar os serviços de turismo, interno e 

externo; fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e 

esportivas, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa; 

estimular a produção de filmes educativos nacionais e classificá-los para 

a concessão de prêmios e favores; colaborar com a imprensa estrangeira 

para evitar a divulgação de informações nocivas ao país; promover, 

organizar e patrocinar manifestações cívicas e festas populares com 

intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística, assim como 

exposições demonstrativas das atividades do governo, e organizar e 

dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo. (Fonte: Dicionário 

Histórico e Biográfico Brasileiro – DHBB, 2001. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/DIP) 

 

A partir do processo de redemocratização do país, em 1945, o DIP foi extinto e 

parte da sua estrutura transferida para o novo Departamento Nacional de Informação. Já o 

INCE teve vida mais longa. Apesar da produção de filmes educativos, para exibição em 

escolas e nas salas de cinema, irem caindo após o fim da ditadura do Estado Novo, o 

Instituto só vai ser extinto em 1966, durante a ditatura civil-militar. Cria-se, então, o INC - 

Instituto Nacional de Cinema, cuja a primeira gestão foi de Flávio Tambellini, que passaria 

a exercer a atividade de regulamentação e fiscalização do cinema brasileiro. Ao longo do 

tempo, o INC vai esvaziando a sua cartela de filmes, e acaba sendo extinta em 1975, 

passando as suas atribuições para a Embrafilmes que já vinha crescendo e as 

regulamentações para o Concine - Conselho Nacional de Cinema. 

Conforme citado no capítulo anterior, a Embrafilmes foi criada em 1969, e tinha o 

papel de fomentar o cinema no Brasil. Durou por 21 anos, quando o cinema nacional 

entrava em uma fase de destaque, um momento importante, pois tinha a participação do 

governo e de empresas particulares. A diferença entre a Embrafilmes e o Concine é que um 

foi criado para promover o cinema brasileiro no exterior, e em 1975 passa a participar 

diretamente da disputa pelo mercado interno, atuando como produtora e distribuidora de 

filmes nacionais. E o outro, em 1979, realiza a formulação da política de desenvolvimento 

do cinema nacional, regularizando as ações cinematográficas, como: a produção, 

reprodução, comercialização, venda, locação, permuta, exibição, importação e exportação 

de obras cinematográficas.  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/DIP
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Porém, em 1990, o então presidente Collor extingue o Ministério da Cultura e as 

suas instituições, vinculadas a ele. No audiovisual, extingue a Embrafilmes, o Concine e a 

Fundação do Cinema Brasileiro (FCB). Essa ação fez com que a produção cinematográfica 

no Brasil entrasse em um grande crise, sendo lançados apenas três filmes nesse ano. Só em 

1995 os filmes brasileiros voltam a crescer e cerca de 12 filmes são lançados, segundo 

Maia (2008). 

O audiovisual e as suas demais expressões têm papel importante na construção da 

identidade simbólica e artística da sociedade, não sendo somente um produto de 

entretenimento. Sendo assim, só é possível atingir um resultado positivo em uma política 

pública quando ela promove o acesso a um bem ou serviço para o bem estar comum e a 

boa convivência de uma população. 

As Políticas públicas e a regulação do audiovisual foram lançadas em um ano de 

transformação para o audiovisual brasileiro, quando a indústria cinematográfica vivia os 

desdobramentos de mais de uma década da criação da Agência Nacional de Cinema, a 

ANCINE. 

A ANCINE foi criada em 2001, como uma agência reguladora de fomento, 

regularização e fiscalização do mercado audiovisual no Brasil. Com foco de atuação na 

cadeia produtiva, incentivando os investimentos privados no intuito que os produtos 

nacionais e independentes pudessem ser cada vez mais assistidos, tornando possível a 

existência de diversas produções audiovisuais brasileiras, levando adiante a produção 

nacional. 

Na Ancine, a parte do fomento, o trabalho é feito para o crescimento do mercado 

interno, na demanda de conteúdos plurais e diversificados, fortalecendo as empresas com 

conteúdo brasileiro e pela maior inserção no mercado externo, por meio do apoio à 

coproduções e à participação em festivais internacionais. Nos últimos anos, a Ancine vem 

apoiando o audiovisual brasileiro utilizando duas formas de apoio: diretos e indiretos. O 

apoio indireto à projetos audiovisuais se dá por meio de incentivo fiscal, através da lei do 

Audiovisual, da Lei Rouanet e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que serão mais 

explicitados a seguir. Já no fomento direto, o apoio aos projetos acontece por meio de 

editais e seleções públicas. 

À uma empresa brasileira, independente de quando inicia a captação de recursos 

através do fomento indireto administrado pela Ancine, é necessário que ela passe por uma 

classificação, a qual será discriminado o recurso disponível a ser captado. Não colocando 
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em xeque a qualidade do projeto, mas a quantidade de produtos executados pelo 

proponente.  

Na regulamentação, acontece o planejamento do crescimento de mercado, para que 

os conteúdos audiovisuais nacionais e independentes possam circular e ter mais 

visibilidade, gerando democratização de acesso à cultura e à informação. E na fiscalização, 

é estabelecida, através de instruções normativas, na intenção de fiscalizar as empresas, de 

forma direta ou indiretamente, que produzem e comercializam materiais audiovisuais de 

acordo com cada atividade ou segmento que atuem. 

 

No governo Lula, a Secretaria do Audiovisual (SAv), criada no início do 

governo FHC, foi reestruturada e as políticas setoriais foram articuladas 

em torno de quatro eixos — produção, difusão, formação & memória e 

política externa — refletindo uma ampliação do âmbito de atuação da 

SAv e também uma busca de integração entre os elos da cadeia produtiva 

do audiovisual. Medidas para a descentralização da produção, fortemente 

concentrada no eixo Rio-São Paulo, foram implementadas. Além disso, 

temos duas grandes novidades. Em primeiro lugar, investe-se na 

democratização da produção e difusão, com programas dirigidos a grupos 

sociais (não profissionais) até então excluídos das políticas audiovisuais. 

Segundo: pensa-se no audiovisual como um todo, incluindo a televisão, 

que tradicionalmente não era contemplada pelas políticas federais de 

cultura, e os jogos eletrônicos. Observamos um desenvolvimento positivo 

nas políticas audiovisuais do Brasil. (BEZERRA e ROCHA,2011) 

 

 

2.1- As leis de incentivo fiscal e o cinema – a Lei Sarney - Nº 7.505/86 

 

A Lei Sarney foi a primeira lei de incentivo à cultura nacional. Promulgada em 

julho de 1986, o então presidente da época, José Sarney, sancionou a lei instituindo a 

primeira lei de incentivo à cultura, utilizando isenção fiscal no Brasil. Criada um ano após 

a separação dos ministérios da Cultura e da Educação, para dinamizar a produção cultural, 

gerando uma parceria entre o poder público e o setor privado.  

A lei recebeu muitas críticas, dentre elas, por causa da não exigência que o produto 

incentivado tivesse circulação pública e que a entrega da prestação de contas seria após a 

realização do projeto. Diversas denúncias de má utilização da verba recebida pelos 

proponentes acabaram por enfraquecer a defesa da criação de uma política de mecenato 

federal. 
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A ideia principal era de fomentar que os empresários passassem a patrocinar, 

investir, desenvolver e democratizar o setor cultural, já que a crônica falta de recursos para 

o setor dificultava que produtores culturais conseguissem executar seus projetos somente 

com recursos próprios, que muitas vezes era quase nulo. A Lei foi um instrumento de 

financiamento à atividades culturais, através da concessão dos incentivos fiscais aos 

contribuintes do IR - Imposto de Renda, mediante doação, patrocínio ou investimento. A 

isenção estabelecida pela lei era de até 10% do imposto devido pelas empresas, porém esse 

recurso deveria ser investido somente em produções artísticas brasileiras. Até o ano de 

1990, era permitido abater do Imposto de Renda doações (100%), patrocínios (80%) e 

investimentos (50%) em cultura27. 

Foi fundamental para o processo de reaquecimento cultural do País no 

período de sua existência (1986-1989), apesar de todas as suas 

imperfeições. Estima-se que foram gastos cerca de US$ 450 milhões em 

apoio à arte e à cultura do País, dos quais US$ 112 milhões correspondem 

ao incentivo fiscal e o restante à contrapartida dos patrocinadores. 

Entretanto, não se conhece a distribuição desses recursos segundo sua 

origem ou destino. A particularidade mais criticada dessa lei foi a de que, 

por não exigir aprovação técnica prévia dos projetos culturais, mas 

 
27 Segundo a lei, o contribuinte do IR poderá abater da renda bruta, ou deduzir como despesa 

operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos, inclusive despesas e contribuições 
necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural, 
com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura. Observado o limite máximo de 
10% (dez por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá abater: I - até 100% (cem por cento) 
do valor da doação; li - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio; III - ·até 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do investimento. O abatimento previsto neste artigo não está sujeito ao limite 
de 50% (cinqüenta por cento) da renda bruta previsto na legislação do imposto de renda. A pessoa 
jurídica poderá deduzir do imposto devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do 
imposto de renda, tendo como base de cálculo: I - até 100% (cem por cento) do valor das 
doações; II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio; Ili -- até 50% (cinqüenta por cento) 
do valor do investimento. Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite máximo de 2% 
(dois por cento) do imposto devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros limites 
estabelecidos na legislação do imposto de renda. Os benefícios previstos nesta Lei não excluem 
ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as 
doações a entidades de utilidade pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Observado o limite 
de 50% (cinqüenta por cento) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica, aquela 
que não se utilizar no decorrer de seu período-base, dos benefícios concedidos por essa Lei, 
poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento) do imposto devido para destinação ao 
Fundo de Promoção Cultural, sendo pelo Ministério da Cultura. O doador terá direito aos favores 
fiscais previstos nesta Lei se expressamente declarar, no instrumento de doação a ser inscrito no 
Registro de Títulos e Documentos, que a mesma se faz sob as condições de irreversibilidade do 
ato e inalienabilidade e impenhorabilidade do objeto doado. O Ministério da Cultura ou o Ministério 
da Fazenda poderá determinar a realização de perícia para apurar a autenticidade e o valor do 
bem doado, cuja despesa correrá por conta do doador. Quando a perícia avaliar o bem doado por 
valor menor ao atribuído pelo doador, para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atribuído pela 
perícia. Os donatários de bens ou valores, na forma prevista nesta Lei, ficam isentos da incidência 
do imposto de renda sobre a receita não operacional obtida em razão da doação. Para os efeitos 
desta Lei, consideram-se investimentos a aplicação de bens ou numerários com proveito 
pecuniário. FONTE: Lei nº 7.505 de 02 de Julho de 1986. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109576/lei-sarney-lei-7505-86#. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109576/lei-sarney-lei-7505-86
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apenas o cadastramento como “entidade cultural” junto ao Ministério da 

Cultura (MinC) das pessoas e firmas interessadas em captar recursos das 

empresas, a lei teria favorecido irregularidades, pois qualquer nota fiscal 

emitida por uma entidade cadastrada poderia ser usada pelo seu 

destinatário para abatimento fiscal, independentemente de se referir ou 

não à despesa efetiva com projeto cultural. (Rosa,1991) 

 

Com a primeira eleição para Presidente da República em 1989, foi eleito Fernando 

Collor de Mello. Entre suas primeiras ações, revogou a Lei Sarney e solicitou a construção 

de outra lei de incentivo que aprimorasse o controle, monitoramento e avaliação dos 

projetos culturais. Porém, a Lei Sarney antes de revogada, foi um mão de via dupla nas 

relações entre o Estado e a cultura após a ditadura, diante grande censura e pressão a classe 

artística e as políticas do setor. Foi um momento de criar um orçamento extra para o 

ministério que estava sendo estruturado – MinC – que também foi extinto pelo ex-

Presidente Collor. 

 

 

2.2 – A Lei Mendonça 

 

A partir da experiência (e críticas) relacionada à Lei Sarney, foi criada a primeira 

lei municipal de incentivo à cultura utilizando isenção fiscal. Sendo a lei de incentivo à 

cultura com mais tempo de existência, em 1990, foi criada a Lei nº 10.923/90, também 

conhecida como Lei Mendonça, em São Paulo. A referida lei foi regulamentada somente 

em 1991. O mecanismo da isenção se dá pela dedução de uma parcela dos valores devidos, 

relativo aos Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e ao 

Imposto sobre Serviços (ISS) para os contribuintes que aplicassem recursos na área 

cultural. 

A estruturação da lei traz importantes novidades, servindo de molde para outros 

municípios. As empresas podem descontar dos impostos apenas 70% do valor investido 

nos projetos culturais, os outros 30% entram como contrapartida. 

As áreas que abrangem essa lei são música, dança, teatro, circo, cinema, fotografia, 

vídeo, literatura, artes plásticas, artes gráficas, filatelia, folclore, artesanato, museus, 

centros culturais e arquivos e patrimônio histórico e cultural.  

A lei determina que os projetos incentivados por ela devem ser realizados na cidade 

de São Paulo e o proponente deve ser morador do município, seja pessoa física ou jurídica.  
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Para operacionalizar a utilização da Lei Mendonça, a Secretaria Municipal de 

Cultura de São Paulo lança um edital para inscrição de projetos, elaborado pela Comissão 

de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais (CAAPC), que reúne representantes da 

cena cultural local e membros da administração. Essa Comissão também analisa os 

projetos e pré-qualifica cada um, além de aprovar os incentivadores. 

Ou seja, é necessário a apresentação de um projeto cultural com orçamento 

detalhado antes do projeto ser iniciado. Cria, também, a figura da CAAPC com membros 

da sociedade civil e, os incentivadores, devem comprovar que não estão inadimplentes com 

os entes federativos, através da apresentação de diversos certificados. 

Segundo o ex-vereador Marcos Mendonça, a lei foi elaborada com o intuito de 

difundir a cultura brasileira na capital do Estado de São Paulo, desmistificando e tornando 

acessível a todas as classes sociais e acesso a espetáculos, teatro, exposições, 

manifestações, enfim, tudo que proporcione a apreciação da cultura nacional e que sirva 

como meio de lazer e entretenimento.  

É possível observar, assim, que em 1990, a Lei Mendonça já se organizava de 

forma bem distinta da Lei Sarney, e suas normas e mecanismos foram observados no 

momento da elaboração da Lei Rouanet, fazendo com que ela tomasse características bem 

diferentes da lei federal anterior e fosse melhor escrita. 

 

2.3 – A Lei Rouanet - Nº 8.313/91  

 

A Lei Rouanet foi promulgada em 1991 e, desde então, se apresenta como o 

principal mecanismo de incentivo à cultura, buscando ser interesse ao setor privado para o 

investimento no setor cultural. Essa lei também contribui para que milhares de projetos 

culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, pessoas 

físicas e jurídicas patrocinam espetáculos, exposições, shows, livros, museus, galerias e 

várias outras formas de expressão cultural.  

É possível abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda, 

contribuindo assim para a ampliação do acesso dos cidadãos à cultura, já que os projetos 

patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que 

distribuir parte dos ingressos gratuitamente, promovendo ações de formação de plateia e 
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capacitação. Tendo no seu artigo 1828 a possibilidade de abatimento de 100% do valor 

incentivado até o limite de 4% do Imposto de Renda devido pela pessoa jurídica e 6% pela 

pessoa física, esse valor virá como forma de dedução ou abatimento no IR do ano seguinte. 

Cabe salientar que no referido artigo 18 estão as seguintes atividades relacionadas 

ao audiovisual: 

 

•Produção cinematográfica ou videográfica de curta e média metragem; 

•doações de acervos audiovisuais ou treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos 

para manutenção de acervos audiovisuais de cinematecas; 

•construção e manutenção de salas de cinema ou centros comunitários congêneres em 

municípios com menos de cem mil habitantes; 

•difusão de acervo audiovisual, incluindo distribuição, promoção e exibição 

cinematográfica; 

•preservação ou restauração de acervo audiovisual. 

 

Utilizando a experiência da Lei Mendonça, a nova lei de incentivo fiscal federal 

criou uma comissão, formada por representantes do governo e entidades culturais, para que 

fizessem a aprovação prévia de projetos culturais dentro dos parâmetros pré-existentes. Na 

essência, o Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, que conseguiu resgatar 

mecanismos da antiga Lei Sarney formando três mecanismos de fomento, sendo eles: FNC 

- Fundo Nacional da Cultura, FICART - Fundos de Investimento Cultural e Artístico e o 

MECENATO - Incentivo a Projetos Culturais.  

Desses mecanismos citados, o único que não foi implementado é o Ficart, mesmo 

sendo previsto em lei. Ele seria um fundo de captação no mercado, idealizado para apoiar 

projetos culturais de alta viabilidade econômica, solucionar questões de infraestrutura da 

indústria cultural, como construção de estúdios, de casas de espetáculos, importação de 

equipamentos, e serem utilizados em eventos de grande porte, como musicais, turnês de 

artistas internacionais e festivais, prevendo lucro para o investidor. 

 

 
28 O artigo 18 contempla atividades culturais relacionadas às Artes Cênicas, Audiovisual, Música, 
Artes Visuais, Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Museus e Memória e Humanidades. As 
demais atividades estão contempladas no artigo 26. Para maior detalhamento das atividades por 
área ver a Instrução Normativa nº 02/2019 disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-
/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-2-de-23-de-abril-de-2019-84797797.  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-2-de-23-de-abril-de-2019-84797797
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-2-de-23-de-abril-de-2019-84797797
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A complexa questão fiscal não se mostra atrativa aos investidores, não 

incentiva a aplicação de recursos em grandes projetos da indústria 

cultural e o motivo é simples: além da exação não estimular, ocorre a 

incerteza do retorno financeiro. Por esse conjunto de fatores associados, 

não se tem notícia de pelo menos um FICART criado. (GOMES,2013) 

 

O Mecenato é apresentado como fomento indireto, podendo ser feito por doações 

ou patrocínio e consiste no aporte financeiro aos artistas e suas obras, sendo uma prática de 

estímulo à produção cultural e artística, além de projetar politicamente aos que destinam 

recursos financeiros para as produções culturais. 

Há possibilidades diferentes de abatimento do imposto de renda devido em relação 

às atividades culturais que podem obter o certificado de captação de recursos. Essa 

diferença se dá entre as atividades que podem ter dedução total (100%) do patrocínio ou 

doação ao produto cultural - e que estão descritos no artigo 18 da Lei. 

Já o patrocinador que apoia um projeto aprovado no Art. 26, poderá deduzir em seu 

imposto de renda o percentual equivalente a 30% para pessoa jurídica (no caso de 

patrocínio) / 40% (no caso de doação) e 60% para pessoa física (no caso de patrocínio) / 

80% (no caso de doação). A diferença entre doação e patrocínio está na aplicação da 

divulgação da marca, isto é, uma empresa que escolhe o incentivo por meio de doação 

poderá gozar de maior abatimento em seu imposto de renda, porém, não poderá contar com 

a divulgação da sua marca no projeto. Outra diferença está na forma de abatimento do 

imposto de renda. No artigo 18, não é possível abater o imposto como despesa operacional, 

porém, no artigo 26 é possível. 

O segundo mecanismo de incentivo inserido na Lei de Incentivo à Cultural é o 

Fundo Nacional da Cultura (FNC). Ele representa o investimento direto em projetos 

culturais que, por suas características, não tem apelo comercial ou são projetos de 

experimentação artística. As fontes de recursos do FNC são diversas indo desde 3% da 

arrecadação das loterias esportivas à doação e saldos restantes dos projetos culturais do 

mecanismo mecenato. Entretanto, desde 2017 não há recurso disponibilizado pelo FNC 

para os projetos culturais. 

Em relação ao audiovisual, a chamada Lei de Incentivo à Cultura Federal (Lei 

Rouanet) passou por modificações desde a sua promulgação. Segundo Rocha (2017), 

 

Ressalta-se que desde a instauração da Lei do Audiovisual, a utilização 

dos mecanismos de incentivo fiscal pela Lei Rouanet fica limitada a 

produção de obras de curta-metragem, média-metragem ou de 
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documentários de longa-metragem. Gastos essenciais para manter o 

funcionamento da empresa em uma determinada projeção de tempo. São 

os custos necessários ao seu funcionamento e relacionados com a 

atividade desempenhada pela empresa. (ROCHA, 2017) 

 

 

2.4 – A Lei do Audiovisual - Nº 8.685/93 

A Lei do Audiovisual é um mecanismo de apoio indireto a projetos audiovisuais, e 

ela se dá através de incentivo fiscal, permitindo que contribuintes, também pessoas físicas 

e jurídicas, tenham abatimento ou isenção de tributos, desde que direcionem recursos a 

projetos audiovisuais aprovados na Agência Reguladora de Cinema (Ancine) criada em 

2001, como explicitada acima. 

Os projetos que podem ser financiados através da lei são as obras cinematográficas 

de curta, média e longa metragem, minisséries (mínimo de 3 e máximo de 26 capítulos), 

Telefilmes (mínimo de 50 e máximo de 120 minutos) e programas de TV de caráter 

educativo e cultural. O incentivador é o contribuinte pessoa física ou jurídica inscrita com 

base no lucro real com faturamento acima de R$ 48 milhões, tendo o abatimento no 

Imposto de Renda em até 6% para pessoa física e 3% para pessoa jurídica, com o 

percentual de dedução Integral (100%) + lançamento como despesa operacional. 

 

O contribuinte incentivador realiza um investimento no mercado de 

capitais através da compra de quotas (certificados de investimento) 

representativas de direitos de comercialização da obra audiovisual por 

meio de uma operadora financeira (corretora). O investidor se torna, 

portanto, sócio patrimonial do filme já que o patrocínio é convertido em 

certificados audiovisuais da obra por meio de operação inteiramente 

regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Aqui vale 

ressaltar que este mecanismo está voltado apenas para obras audiovisuais 

cinematográficas, que exige, segundo o art. 1º da MP 2228-1/01, que a 

“destinação e exibição sejam prioritariamente e inicialmente o mercado 

de salas de exibição”. (CESNIK, 2012) 

 

Em 04 anos, a Lei do Audiovisual beneficiou 720 projetos, com valores totais de 

R$ 810 milhões captados.29 Relacionando aos números de produção audiovisual apoiados, 

podemos perceber a importância dos recursos captados através dessa forma de incentivo 

fiscal, que foi revogado pelo ex-Presidente Michel Temer, em 2018.  

 
29 FONTE: https://www.poder360.com.br/governo/em-4-anos-ancine-liberou-r-810-milhoes-por-
meio-da-lei-do-audiovisual/. Acesso em 15/11/19. 
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Segundo dados da Ancine (2019), por João Pinho, o mercado audiovisual atingiu a 

marca de 335 mil empregos diretos e indiretos, 12,7 mil empresas atuando na cadeia, taxa 

de crescimento de 8,8% ao ano. Mostrando também a importância da Lei do Audiovisual 

(mais de 4.300 obras captadas) para a viabilização dos projetos e afirma que a renúncia 

fiscal é pequena, se comparada à participação do setor na economia nacional. Em 2017, a 

Lei do Audiovisual foi responsável por 0,1% de toda a renúncia fiscal. 

 

 

2.5 - Fundo Setorial do Audiovisual 

 

Segundo Rubim (2007), o FSA - Fundo Setorial do Audiovisual - é uma política 

pública de cultura e cinema, que tem como diretriz promover o desenvolvimento das 

atividades cinematográficas e audiovisuais brasileiras, evidenciando o impacto desse 

modelo político e econômico na cadeia produtiva do cinema brasileiro. Criado pela Lei nº 

11.437, de 28 de dezembro de 2006, e regulamentado pelo Decreto nº 6.299, de 12 de 

dezembro de 2007, o FSA é uma categoria de programação específica do Fundo Nacional 

de Cultura (FNC), geridas pela ANCINE, garantindo mais agilidade e transparência aos 

processos.  

Sua linha de ação é voltada para a produção, distribuição e comercialização, 

exibição, inovação e regionalização das atividades de cinema e audiovisual no país. E está 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6299.htm
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instituída e executada desde 2006, no então governo do então Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva. A criação do FSA foi resultado pelo processo de mudanças políticas e 

econômicas que aconteceram a partir de 2003 e que impactaram o cinema brasileiro. 

 

Os recursos do fundo, que contemplam o estímulo a diversos segmentos 

da cadeia produtiva do setor, juntamente com o fortalecimento dos 

programas da SAv durante o governo Lula, trouxeram de volta para o 

âmbito do Estado o arbítrio do destino de parte da verba pública de 

incentivo ao audiovisual. (TIMES, 2013) 

 

Na tentativa de transformar a Ancine em Ancinav - Agência Nacional do Cinema e 

do Audiovisual, o então Ministério da Cultura propunha que esta englobaria o audiovisual 

como um todo e não limitada ao setor de cinema e vídeo. Certamente, por meio deste 

instrumento, havia um projeto de desenvolvimento mais amplo, mas, após uma tramitação 

conturbada devido ao lobby empreendido pelos cineastas e produtoras ligadas às empresas 

de comunicação, a proposta foi engavetado, segundo Simis (2016).  

Diversos materiais audiovisuais, aqui no Brasil, se mantiveram através das leis de 

incentivo, dentro de suas políticas públicas, cada um com seus diferenciais, seja a origem 

do financiamento e/ou o tamanho do projeto. É de grande importância o apoio e incentivo 

ao cinema nacional em suas produções e seus lançamentos. 

Segundo relatório da Ancine (2016): 

 

O audiovisual brasileiro em 2014 gerou R$ 24,5 bilhões em todo o seu 

setor e desde o ano de 2007 há uma crescente na economia do 

audiovisual. O setor cresceu 66% entre 2007 e 2013, o que equivale a 

uma expansão contínua de 8,8% ao ano no período. Este percentual é 

significativamente superior à média de todos os setores da economia no 

período observado”. 

 

Ao longo dos anos, muitas secretarias sofreram transformações, uma delas é a atual 

Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania (MinC). Em 2019, a estrutura da 

Cultura foi incluída no Ministério da Cidadania por meio do Decreto Nº 9.674, de 2 de 

janeiro. O Ministério da Cidadania ainda incorporou as pastas de Desenvolvimento Social, 

Esporte, e parte da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Agora, enquanto escrevo 

esse trabalho, acaba de ocorrer uma nova modificação na Secretaria Especial de Cultura, 

que foi deslocada para o Ministério do Turismo. Essa modificação aponta para o olhar que 
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o atual governo tem da Cultura e que remete a um dos slogans e utilizada na gestão 

Francisco Welford no MinC: “a Cultura é um bom negócio”. 

Diante das informações citadas acima, podemos entender que as políticas públicas 

voltadas para a cultura buscam trazer melhorias, gerando também uma transformação 

social, mesmo com a crise política que as ameaça no país. Um dos principais exibidores de 

filmes brasileiros, o cinema Ponto Cine, que será apresentado no próximo capítulo, é fruto 

de recursos como esses analisados que possibilitam a modernização nos sistemas de 

sonorização e projeção, além de melhorias na estrutura, tornando possível que complexos 

exibidores sejam premiados com incentivos fiscais para viabilizar seus projetos, através de 

financiamentos e patrocínios. 
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Cap. 3 - O PONTO CINE 

 

“A possibilidade de sonhar o sonho do outro que o cinema dá é uma 

democratização do imaginário, que por ele se torna uma experiência 

coletiva.” Luiz Gonzaga Assis de Luca, 2009. 

 

O movimento de agentes culturais da periferia, na virada do século XX no Rio de 

Janeiro, teve grande impacto no cenário cultural vindo de diversos grupos e coletivos 

culturais, mas também com a participação individual de sujeitos que se organizaram, de 

forma institucional ou não, com o objetivo de executar seus projetos culturais mesmo sem 

o apoio de políticas públicas para suas atividades. 

Segundo alguns autores, é um período de certo esgotamento do poder criativo na 

indústria cultural e, por outro lado, com um processo de ampliação de direitos e 

consolidação democrática, a produção cultural de periferia começa a ser reconhecida como 

portadora de qualidades por grupos que tem esse poder de definir o que é e o que não é 

produto cultural. 

Neste cenário, alguns sujeitos começam a ser reconhecidos e projetos culturais vão 

ganhando visibilidade e, utilizando diversas táticas, acabam se destacando. 

Dentre esses agentes, temos importantes nomes que foram/são expoentes nessa fase 

como Marcus Vinicius Faustini30; Junior Perin31; Heraldo HB32, Dudu de Morro Agudo33, 

entre outros. 

Na periferia do município do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de 

Anchieta, um deste empreendedor cultural, Adailton Medeiros, funda e passa a dirigir a 

Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro34, após organizar a população local para cobrar do 

prefeito da época, Luís Paulo Conde, um equipamento cultural para o bairro. 

 
30 Idealizador da Agência de Redes para Juventude, que é uma metodologia potencializadora para 
jovens com idade entre 15 e 29 anos, moradores de favelas e periferias, onde transformam ideias 
em projetos de intervenção, reconhecidos como sujeitos criadores em seus territórios 
31 Idealizador, junto com Vinicius Damos, do Circo Crescer e Viver que busca contribuir para a 
preservação da identidade da arte circense brasileira, onde vem desenvolvendo redes, fomenta o 
desenvolvimento institucional do projeto e atua para manter viva a tradição do circo. 
32 Idealizador do Cineclube Mate com Angu (Baixada Fluminense) que tem foco na produção e a 
exibição de curtas-metragens estimulando a discussão sobre cultura audiovisual em regiões 
periféricas e suas implicações estéticas e sociais. 
33 Idealizador do Instituto Enraizados, no município de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) que 
dirige uma organização de hip hop que surgiu no final dos anos 1990 com o intuito de utilizar as 
artes integradas do hip hop como ferramenta de transformação social. 
34 Lona Cultural é um equipamento cultural público atualmente gerido por instituições culturais 
selecionadas por editais públicos. À época de fundação da Lona Carlos Zéfiro, Medeiros foi 
contrato como gestor. 



46 

 

Antes disso, porém, na década de 1980 e início da década 1990, Medeiros vai à 

Região Amazônica filmar os documentários “Iquê Juruena” e “Invasão Nhmabiquara” e 

cria uma revista (Sete Dias da Amazônia) que vai denunciar as invasões de terras e o 

desmatamento e passa a ser perseguido. Retorna ao Rio de Janeiro e, em 1996, cria a Rádio 

Comunitária Virtude em Anchieta, seu bairro de nascimento. Tendo desde os 9 anos35 

paixão por cinema, no retorno à cidade, vence o Programa de Bolsas Rio Arte, em 1997, 

com o projeto audiovisual “Anchieta, uma breve história no tempo”.  

A partir daí chegamos no Ponto Cine - primeira sala de cinema popular digital do 

Brasil.  

 

Figura 6 

Adailton Medeiros - Idealizador e Diretor do Ponto Cine 

 

Foto: Ponto Cine 

 

O Ponto Cine está localizado em Guadalupe, zona norte do município do Rio de 

Janeiro. Bairro que será notabilizado nas páginas policiais das publicações, rádios e jornais 

televisivos, como onde teria se instalado o Quartel General de uma das mais importantes 

facções do crime organizado no Rio de Janeiro. Entretanto, com a chegada do Ponto Cine, 

 
35 Segundo declaração de Medeiros (2019), na Escola Municipal Guilherme Tell, em Anchieta, 
onde estudou, aos 9 anos construiu o seu primeiro projetor de caixa de papelão. 
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nesses últimos treze anos, acaba ocorrendo uma um deslocamento das notícias da região 

das páginas policiais para os cadernos de cultura. 

Medeiros (2019), idealizador e diretor do projeto Ponto Cine, informou que, a 

vinda do Ponto Cine foi justificada, também, por só haver a Lona Cultural Terra, em 

Guadalupe, como equipamento de cultura e com essa novidade de uma sala de cinema, 

criou-se expectativa e movimentação ao bairro, trazendo um olhar diferente para 

comunidade daquele local. Para se ter uma ideia do impacto dessa ação, hoje (2019), 

existem 06 salas de cinema, sendo 05 no shopping Jardim Guadalupe e 01 no Guadalupe 

Shopping (o Ponto Cine). 

Para localizarmos o bairro de Guadalupe, é importante informar que o mesmo está 

à 33km do Centro do Rio de Janeiro, onde temos diversos aparelhos culturais e salas de 

cinemas comercias, fato bem diferente da realidade do bairro citado. O número de 

habitantes no bairro, conforme o Censo Demográfico de 2010 era de 47.144 mil habitantes. 

O Ponto Cine - considerada pela Ancine, através dos prêmios36 de reconhecimento, 

como a primeira sala popular de cinema totalmente digital do Brasil, - foi inaugurado em 

03 maio de 2006, com capacidade para 73 lugares incluindo 2 espaços para cadeirantes. 

Uma sala estruturada, confortável, com equipamentos de alta qualidade, projeção em 

resolução de imagem 2K37, poltronas ergonômicas, som 5.138, climatizada. Possui ainda 

um espaço para leitura com acervo de 500 livros de literatura brasileira, estrangeira e 100 

títulos de filmes brasileiros, um ótimo atendimento e com a sua programação 100% voltada 

para filmes brasileiros. 

Outro ponto que deve ser salientado é tratar-se do cinema com o ingresso mais 

barato da Cidade do Rio: R$ 9,00 a inteira e R$ 4,50 a meia-entrada. 

Devemos destacar, também, a curadoria audiovisual realizada no Ponto Cine. Seja 

em uma exposição, seja na escolha dos títulos a serem exibidos em um cinema, hoje o 

curador vem se tornando uma figura-chave na criação do conceito, montagem e todo o 

 
36 08 prêmios ofertados pela Ancine - Agência Nacional de Cinema: 

Premiado desde 2007 com o PAR - Prêmio Adicional de renda, por exibir o maior número de 
filmes brasileiros, que estimula o diálogo da cinematografia nacional com o seu público e premia 
as empresas de acordo com o desempenho comercial dos filmes brasileiros em todo o território 
brasileiro entre os complexos de um e duas salas. 
37 Termo genérico para dispositivos de vídeo ou conteúdo com resolução horizontal de ordem de 
2.000 pixels. DCI ou a Digital Cinema Initiatives define a resolução 2K padrão como 2048×1080, 
ou 1998x1080 como apresentação Flat.  
38 É um padrão de áudio que procura garantir ao usuário maior nível de imersão e uma experiência 
mais próxima da realidade. Um áudio de qualidade e múltiplos canais, simulando a reprodução de 
efeitos e ruídos de várias direções diferentes. 



48 

 

resultado final do perfil de um cinema que busca uma identidade diferenciada. No caso de 

um museu ou centro cultural, o trabalho do curador, na prática, acaba sendo o de garimpar, 

selecionar e agrupar obras de arte e/ou bens com o fim de expor. Para chegar até esta 

função, o profissional precisa ter um profundo conhecimento e apreço pelo campo artístico. 

A curadoria é responsável por vários procedimentos, vários protocolos, que vão desde a 

seleção, acondicionamento, transporte, exibição e também o cuidado material e simbólico 

com as obras com as quais ela trabalha. 

No campo do audiovisual e, mais especificamente, no caso do Ponto Cine, 

podemos falar em um trabalho de curadoria que realiza as seguintes atividades: escolhas de 

filmes a serem exibidos; busca-se oferecer temas variados como política, arte, território, 

sexualidade e, sobre cinema, atingindo os mais diversos públicos e, legitimando com o 

adjetivo de “casa do cinema brasileiro”. 

No Ponto Cine só se exibe filmes nacionais e, segundo seu idealizador, o objetivo é 

tornar o espaço “o lugar de encontro do cinema brasileiro no Rio de Janeiro, enaltecendo a 

cultura e democratizando o acesso através de ingressos populares, sendo referência e 

resistência em nosso país”. 

Em sua constituição jurídica, o Ponto Cine é uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

e mantém uma parceria com o Ponto Solidário, que é uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP) que atua, desde 1995, nos setores da cultura, da 

educação e do social, e que se tornou Ponto de Cultura, em 2010 (Edital Estadual para 

reconhecimento de Pontos de Cultura) e participa da Rede de Pontos de Cultura, a partir do 

edital municipal de reconhecimento de Pontos de Cultura, lançado em 2014. 

Com a chegada do Ponto Cine à Guadalupe, em 2006, a OSCIP decide se juntar 

àquele e se tornam co-produtores recíprocos. Daí em diante, essa parceria, iniciada no 

subúrbio do Rio de Janeiro, vem ganhando cada vez mais espaço em outros estados do 

País.  

 

3.1. Ponto Cine: a história 

 

Segundo Medeiros39 (2019), iniciar o Ponto Cine foi uma questão de oportunidade. 

Na busca para oferecer cinema popular no subúrbio carioca, ele foi convidado a realizar 

 
39 As informações sobre a história de constituição do Ponto Cine foram relatadas à autora em 
entrevista realizada em 2019 conforme apresentado nas Referências. 
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duas exibições na Praça de Alimentação do Guadalupe Shopping, dentro do Projeto 

Cinema BR em Movimento40 e do Projeto ProSocialCinema, que será abordado mais à 

frente. E, devido ao grande sucesso, ele recebeu um convite do Ruy Paim, um dos 

proprietários do Shopping, para montar uma sala simples, muito menos ambiciosa, que iria 

funcionar, na verdade, mais ou menos como um cineclube. O shopping forneceria o 

espaço, enquanto eles teriam que entrar com os equipamentos: projetor, telão e som. 

Porém, surgiu o dilema das poltronas - que eles também teriam que colocar e, 

empolgado com a oportunidade, Medeiros acabou aceitando, pois não tinha a noção do 

quanto era caro adquirir uma poltrona confortável para um cinema. Depois de muita 

pesquisa, chegaram à conclusão que não daria para comprar poltronas novas, então, o jeito 

era comprar algumas usadas. E mesmo as usadas, também não conseguiram comprar. 

Souberam de um cinema que tinha fechado há algum tempo, e, ao verificarem, viram que, 

ainda assim era caro. Medeiros informa da dificuldade de adquirir poltronas para os 

administradores do shopping, e eles acabam adquirindo as poltronas. 

Na sequência, segundo foram à RioFilme41, já que precisariam de filmes para 

exibir, então contaram toda a história para o Airton Correa – diretor de distribuição -, ele 

ouviu atentamente e disse que a parceria poderia ser mais ampla, pois eles tinham uma 

ideia de buscar parceiros para investir em salas com o sistema digital. A ida até lá que para 

arrumar filmes em DVD, acaba sendo com a promessa do recebimento de um aporte de R$ 

81 mil para construir a Primeira Sala de Cinema Digital Popular do Brasil. No decorrer de 

todo o processo, a promessa não foi cumprida e os R$ 81 mil não saíram como 

investimento, mas como empréstimo, com seis meses de carência e pagamento em 60 

meses. Hoje, o valor de empréstimo com a Rio Filme já foi quitado. 

Além dos diversos prêmios já adquiridos, em 29 de outubro de 2018 a sala de 

cinema é oficialmente reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio 

de Janeiro, sob a Lei 4184/2018, preservando todo o seu acervo documental e edificado, 

como atividade cultural, artística, de lazer, educação e inclusão. 

 
40 Caracterizado como projeto de continuidade, conta com patrocínio contínuo do Sistema Petrobras 

desde 2000, tendo a participação das empresas BR Distribuidora, Petrobras e Transpetro. Completando 
13 anos ininterruptos de execução, o projeto foi responsável por levar o cinema brasileiro aos lugares 
mais recônditos do Brasil proporcionando, em grande parte das vezes, a primeira experiência com o 
cinema aos seus espectadores. FONTE: https://www.icemvirtual.org.br 
41 É uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e 
atua nas áreas de distribuição, apoio à expansão do mercado exibidor, estímulo à formação de 
público e fomento à produção audiovisual, visando o efetivo desenvolvimento da indústria 
audiovisual carioca. FONTE: http://www.riofilme.com.br/ 
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Além de incentivar a divulgação de uma linguagem audiovisual em localidades 

desprovidas de equipamentos de cinema, ao longo dos anos foram executados projetos de 

familiarização desta população com as ferramentas básicas de produção cinematográfica, 

além de encontros com diretores, produtores e atores dos filmes exibidos compartilhando a 

experiência de fazer cinema e assim, estimulando o interesse nos jovens da periferia em 

produzir seus próprios filmes. 

O cinema Ponto Cine atende escolas, ONGs, universidades públicas, assim como 

crianças, adolescentes, jovens e idosos, ampliando cada vez mais o campo de atuação e se 

desenvolvimento como um todo. Portanto, além de ser um polo exibidor de filmes 

brasileiros, encontram-se diversos projetos que serão apresentados a seguir. 

 

3.2 Promoção Social de Cinema – ProSocialCinema 

 

O ProSocialCinema deu origem ao Ponto Cine. É direcionado para professores e 

estudantes da Rede Pública de Educação e ONGs. Tem por objetivo a difusão do cinema 

brasileiro e uma de suas metas é a formação de plateia, através da alfabetização do olhar e 

do comportamento. Subdivide-se em dois subprojetos: Cinema Para Todos e o Cinema 

Escola.  

No Cinema Escola, os valores dos ingressos são 100% subsidiados aos estudantes, 

professores e participantes de projetos promovidos por ONGs. Já o Cinema Para Todos 

custeia parte dos ingressos ao público em geral, de forma a tornar as entradas a preços 

populares, sendo o valor da entrada, R$ 9,00 e a meia-entrada, R$ 4,50. 

O projeto contribui para a ampliação do escoamento do produto audiovisual brasileiro, 

e foi fundamental colaborador nas premiações que o Cinema Ponto Cine vem recebendo 

consecutivamente da ANCINE, como maior exibidor de filmes nacionais em todo o 

território brasileiro, de 2007 a 2015. A missão do ProSocialCinema é ampliar o leque de 

oferta do produto audiovisual brasileiro, em especial aqueles realizados por pequenos 

produtores e/ou distribuídos por distribuidoras independentes, com pouca ou nenhuma 

entrada nas salas de exibição e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso do público para 

assistirem a filmes nacionais. 

Um de seus maiores patrocinadores foi a empresa petrolífera Petrobras, o tornando um 

projeto de continuidade ao longo de suas edições. Através desse patrocínio, o projeto 

viabilizou o acesso do grande público com ingressos a preços populares, tendo a presença 
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maciça de estudantes, professores e moradores de comunidades. A sua última realização 

aconteceu na 7ª edição do projeto, no ano de 2017. 

Figuras 7, 8 e 9 

 

 

 

Fotos: Ponto Cine 
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3.3. Cine Literário 

 

O projeto Cine Literário consiste na doação de midiatecas para escolas públicas, que 

são selecionadas em conjunto com as coordenadorias do Ponto Cine e patrocinadores. 

Cada midiateca contém 100 DVDs (50 títulos de filmes nacionais, baseadas em obras de 

literatura brasileira, com duas cópias de cada filme), 100 livros de literatura brasileira (50 

títulos duplicados), que deram origem aos filmes, uma TV no formato LCD 47” e 10 

catálogos contendo informações e temas transversais de cada filme e livro. 

O objetivo é formar plateia para o cinema brasileiro, alfabetizando e educando o olhar, 

e fomentar o gosto pela leitura através do cinema, atingindo diretamente o público 

estudantil e professores de escolas públicas e de Ongs da Cidade do Rio de Janeiro, e 

respectivas comunidades do entorno dessas instituições, facilitando o acesso através de 

novas tecnologias. 

O Cine Literário teve como patrocinador o ONS – Operador Nacional do Sistema 

Elétrico, a Fundação Vale, a Chemtech - Serviços de Engenharia e Software e a Statoil – 

Petrolífera. A realização do projeto aconteceu durante três edições, durante os anos de 

2013 à 2017. 

Figuras 10, 11, 12 e 13 

Fotos: Ponto Cine 
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3.4 Diálogos com o cinema 

 

O projeto “Diálogos com o cinema” é um programa quinzenal, que consiste na exibição 

de filmes brasileiros inéditos, seguidos por debates com seus diretores, produtores e atores, 

diretamente com a plateia, no Ponto Cine. Atuando na ampliação do espaço geográfico 

cinematográficos, criando um polo em Guadalupe, bairro limite entre o Subúrbio, Zona 

Oeste e Baixada Fluminense, que de outra forma não teria contato com esse universo 

artístico-cultural. 

O “Diálogos” democratiza o acesso à cultura, na medida em que seus ingressos são 

franqueados ao grande público, que não paga para participar das sessões seguidas de 

debate. Ou seja, cria um ponto de encontro e de difusão do cinema brasileiro numa região 

excluída do mercado cinematográfico e, ainda, inclui pessoas que, financeiramente, não 

poderiam pagar por um ingresso de cinema. 

O projeto segue na sua 4ª edição, e nesse ano de 2019 teve como patrocinadores o ONS 

– Operador Nacional do Sistema Elétrico e o FSA/BRDE – Fundo Setorial do Audiovisual. 

 

Figuras 14, 15 e 16 

Fotos: Ponto Cine 
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3.5 Oficine-se de Paz 

 

O projeto “Oficine-se de Paz” é um projeto de oficinas audiovisuais, concebido para 

ser realizado nas áreas ocupadas pelas UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora -, na 

Cidade do Rio de Janeiro. É direcionado ao público jovem, com aulas práticas e teóricas, 

sobre toda a cadeia produtiva cinematográfica, porém focado na formação de exibidores, 

no estímulo ao empreendedorismo e na revelação de talentos. 

Os bairros e localidades onde acontecem as oficinas são definidos pela equipe do 

projeto, após pesquisa geopolítica e sociocultural. Com a instalação desses núcleos de 

exibições, os objetivos principais são formar exibidores, estimular o empreendedorismo, 

revelar talentos, criar uma rede alternativa de exibição de cinema, integrar e interagir as 

comunidades, utilizando o cinema como instrumento humanizador e meio de comunicação 

entre elas, realizar exibições periódicas de filmes brasileiros, mantendo uma programação 

de continuidade, promover debates com diretores e atores, após as exibições de seus 

filmes. 

A 1ª edição do projeto ocorreu na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nessa escola, ocorreu o massacre no dia 07 de abril de 

2011, quando um ex-aluno entrou na escola atirando em alunos, deixando 12 mortos e mais 

de 10 feridos. Na época o patrocinador foi o ONS – Operador Nacional do Sistema 

Elétrico, através da Lei do ISS de Incentivo à Cultura.  

 

Figuras 17, 18, 19, 20, 21 e 22 
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3.6. Rede Limpa de Exibição 

 

O projeto “Rede Limpa de Exibição” visa implementar novas tecnologias de 

comunicação e informação em escolas da Rede Pública de Educação, contribuindo para a 

difusão, formação de plateia e consolidação da indústria cinematográfica brasileira, 

associada a preservação do meio ambiente, de forma sustentável.  

Com a implementação de 10 núcleos de exibição em 10 escolas (um em cada escola), 

escolhidas por processo seletivo junto a Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao 

requisito de que cada uma das 10 CREs (Coordenadoria Regional de Educação do 

município do Rio de Janeiro). 
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O projeto tem como objetivo incentivar a criação de núcleos para serem células 

embrionárias da Rede Limpa de Exibição Carioca. O sucesso na implementação permitiu 

que fosse criado mais cinco núcleos pilotos no interior do Estado do Rio de Janeiro, em 

parceria com o Instituto Oi Futuro, a ONG Iniciativa Verde e a produtora Globo Filmes. 

O olhar por detrás do projeto é o de fomentar iniciativas empreendedoras e de 

contribuir para a transformação sócio-econômico-cultural do País através da formação de 

mão-de-obra e capacitação técnica para setor audiovisual, estratégia de escoamento do 

produto audiovisual brasileiro e fomentação de mercado, especialmente no interior do 

estado, de forma sustentável. 

 

Figuras 23, 24 e 25 
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3.7. Mostra Dialogay 

 

O projeto “Mostra Dialogay” consiste em exibições de filmes com a temática 

LGBTQIAP+42, essencialmente brasileiros, seguido de debate com atores, diretores ou 

produtores da obra exibida, além de especialistas sobre o assunto. O Projeto surgiu a partir 

da necessidade de estabelecer espaços de discussão relacionados à essa temática, 

especialmente no subúrbio. 

Além disso, intenta ser mais um evento que abraça a diversidade abrindo espaço para 

realizadores que abordam em seus filmes as temáticas gay, lésbica, bissexual, travestis e 

transexual. Os filmes são escolhidos a partir de uma curadoria que busca temas, que muitas 

vezes, surgem como tabus para algumas pessoas, mas que são fundamentais - para todos - 

como amor; casamento, saúde, preconceito, escolhas profissionais e adoção, entre outros. 

A entrada é franqueada ao público e o debate ocorre entre os convidados e a plateia. O 

projeto já está na sua 2ª edição e teve como patrocinadores a Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura.  

 

Figuras 26, 27 e 28 

 

 

 
42 LGBTQIAP+ é uma sigla que significa Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, 
Intersexo, Assexuais/Arromântiques/Agênero, Pan/Poli, e mais. 
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3.8. Mostra Zona Norte de Cinema  

 

A “Mostra Zona Norte de Cinema” é um projeto que ainda não foi realizado. Será uma 

homenagem ao cinema e ao subúrbio da Zona norte carioca. Com o formato de quatro 

exibições diárias e debates com diretores, atores e críticos de cinema. Além disso, buscará 

homenagear personalidades e/ou empresas que atuam em atividades de relevância 

Sociocultural na Zona Norte, divulgar e incentivar iniciativas socioculturais suburbanas e 

contempla apresentações de grupos locais de música, dança, teatro, poesia, cinema. 

O projeto terá a sua 1ª edição realizada nesse ano de 2019, tendo como patrocinadores 

a Globo Comunicação e Participações S/A e o ProOceano Serviço Oceanográfico e 

Ambiental Ltda, através da Lei de Incentivo à Cultura do ISS.  

 

3.9. Ponto Cine Manutenção  

 

O projeto Ponto Cine Manutenção é um projeto que viabiliza a programação anual de 

filmes brasileiros e facilita o acesso da população através da prática de ingressos a preços 

populares no Ponto Cine e o acesso gratuito a estudantes da Rede Pública de Educação, 

visando a difusão do cinema brasileiro, a formação de plateia para os filmes e a 

alfabetização do olhar e do comportamento. 

O projeto é relevante para o cidade do Rio de Janeiro, porque quebra esse modelo 

excludente, ampliando geograficamente o parque exibidor, levando cinema de qualidade 
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para Guadalupe, extremo da Zona Norte, um dos menores IDH - Índice de 

Desenvolvimento Humano -, da cidade, uma região que, antes, estava excluída do mercado 

cinematográfico. 

O projeto segue na sua 7ª edição e já teve como patrocinador o ONS – Operador 

Nacional do Sistema Elétrico, a Faculdade Estácio de Sá e a empresa M’Baraká.  

Figura 29 

 

3.10. O Projeto Ponto Cine hoje 

Todo e qualquer processo de formação de plateia, inclusive para o cinema, precisa, 

necessariamente, passar pelas crianças e jovens, pois essas faixas etárias ainda estão em 

fase de formação de seus gostos e de sua personalidade. E, utilizando o cinema como 

ferramenta de aprendizagem e socialização, levando a experiência que tiveram na sala de 

cinema para a sala de aula, é possível construir um pensamento crítico desses alunos 

educando o olhar e a visão de mundo. Não só dos alunos, mas os professores acabam 

também ampliando o seu olhar artístico cultural. 

 

A arte cinematográfica contribui para disseminar a arte e a cultura e pode 

exercer influência positiva nos estudantes e professores quando bem 

utilizados. (BARBOSA, 2010) 

 

A implantação do modelo de negócio Ponto Cine é voltado para o público das 

classes C, D e E, despertando a atenção do mercado para dois pontos: primeiro que a 
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retomada de produção cinematográfica, que vem ocorrendo paulatinamente desde o 

lançamento do filme “Carlota Joaquina”, não pode se consolidar sem telas para exibir 

filmes Em segundo lugar, são esses estratos de renda – aqui denominada de classes 

populares - é que levam a obter uma maior fatia do mercado cinematográfico do Brasil. 

Surgiram assim, logo após o Ponto Cine, os projetos de formação de plateia e os 

editais de expansão do Parque Exibidor Cinematográfico Brasileiro lançado pelo BNDES - 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a ANCINE.  

Como visto anteriormente, o apoio e o incentivo do poder público e privado através 

de parcerias ou patrocínios incentivados é de grande relevância para sustentar e viabilizar o 

Ponto Cine e os seus projetos culturais, que acontecem desde a inauguração da sala de 

cinema em 2006.  

Ao longo dos anos, um problema identificado foi a dependência do Projeto “Ponto 

Cine” de recursos obtidos junto aos órgãos de fomento público, somado ao fato de diversas 

mudanças nas políticas públicas, sempre menos favoráveis para área da cultura, como por 

exemplo, o rebaixamento do Ministério da Cultura à uma secretaria especial, com impactos 

orçamentários deste órgão e a ameaça de extinção da agência reguladora ANCINE. 

Em fevereiro de 2018, a sala de cinema infelizmente fechou as portas para a 

exibição comercial de filmes, devido à falta de verba para custear suas despesas, 

retornando às suas atividades em outubro do mesmo ano. 

Com a notícia do fechamento, se formou uma grande corrente de mobilização de 

parceiros em diversos setores. A manifestação popular, principalmente nas redes sociais, 

foi impactante. Muitos dos frequentadores e admiradores curtiram, comentaram e 

compartilharam as publicações realizadas, além de publicarem fotos e depoimentos sobre 

suas experiências no Ponto Cine. Esse apoio foi fundamental. Assim, mesmo com o 

fechamento, em 2018 tiveram 24 exibições de filmes brasileiros e mais de 2.000 mil 

pessoas atendidas diretamente conforme pode ser observado no levantamento do borderô 

abaixo. 

 

Figura 30 
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Com o fechamento da sala, o processo de negociação com o poder público para 

reverter a situação foi intensa. Por todo o primeiro semestre e durante essa fase, o jornal “O 

Globo” on-line fez uma publicação sobre o fechamento da sala, que teve uma grande 

repercussão e acabou contribuindo para as articulações pela reabertura da sala. A notícia 

acabou sendo lançada antes do previsto e diante disso o comunicado oficial sobre o 

fechamento foi inevitável e a mobilização nas redes sociais cresceu consideravelmente de 

forma espontânea, diz Adailton Medeiros (2019). 

Em 2019, a Ponto Solidário assinou um acordo de Cooperação Técnica com o IFRJ 
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- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de janeiro, que garantiu a 

abertura de duas turmas de alunos em audiovisual, atendendo um total de 50 alunos. 

A parceria Institucional estabeleceu uma cooperação visando promover atividades 

de ensino, pesquisa e extensão nas áreas correlatas à produção cultural (IFRJ) e audiovisual 

(Ponto Cine), compreendendo dois cursos de formação: em Direção Audiovisual e em 

Interpretação para o Audiovisual, além de sessões de cinema comunitárias, oficinas, cine-

debates, palestras e outras atividades culturais integradas com a comunidade, consolidando 

e fortalecendo os arranjos produtivos, sociais e culturais locais.  

Através da parceria estabelecida com o IFRJ, nasceu o Polo Audiovisual Ponto 

Cine, que é equipado com uma área climatizada de 140m² contendo sala de reunião, área 

administrativa com 2 salas e 10 estações de trabalho, 2 banheiros, 2 salas de aula 

(interpretação e direção) e sala exclusiva para ilha de Edição de Vídeo 4K - processador 

Intel i7 8ª geração, vídeo Gráfica de 8G GTX 1080ti. SSD M2 nve 500G - 4 Tb de array - 

W10 professional - Adobe Premiere. 

Foi construindo, assim, um projeto de formação complementar para pessoas do 

Estado do Rio de Janeiro que já tenham alguma vivência com audiovisual e/ou artes 

cênicas, possibilitando a certificação e a ampliação de conhecimento de jovens que já 

possuem conhecimento básico. Ampliando seus repertórios, possibilitando a inserção no 

mercado de trabalho.  

Ambos os cursos possuem carga horária de 160 horas. As aulas são presenciais e 

ministradas por profissionais do mercado do audiovisual brasileiro. As atividades dos 

cursos de Direção Audiovisual e Interpretação terão status de formação inicial e continuada 

(FIC), direcionados à comunidade em geral e com destinação de 20% das vagas para a 

comunidade acadêmica do IFRJ. 

O término deste trabalho coincidiu com o final dos cursos. Durante o mês de 

outubro, foram gravados e editados 5 curtas-metragens.  

Os alunos do curso de Direção para o Audiovisual se subdividiram em cinco 

grupos. Em cada grupo, cada um desenvolveu uma proposta de roteiro a ser filmado. Após 

essa etapa, cada um dos alunos apresentou a sua proposta para os demais membros do seu 

grupo, buscando obter apoio para a sua proposta. A proposta mais bem votada em cada 

grupo foi vencedora. 

A seguir, os grupos desenvolveram os argumentos, os diálogos e planejaram os 

espaços de locação. Com os roteiros finalizados, os alunos do curso de Interpretação 
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iniciaram a leitura destes. Na etapa seguinte, foi definido o elenco de cada curta-metragem 

sendo que todos os alunos do curso de Interpretação em Audiovisual seriam os integrantes 

do elenco. 

Após a gravação os curtas foram editados no próprio Ponto Cine. No início de 

dezembro de 2019, houve o encerramento dos cursos com a apresentação dos 5 curta-

metragens, produtos finais dos cursos: “Abeni”, “A Promessa”, “Marta”, “Du Passinho” e 

“Sabotagem”. 

Figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 

Sede Polo Audiovisual Ponto Cine 
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Figuras 39 e 40 

Turmas de Direção e Interpretação para Produções Audiovisuais 

 

 

 

 

FOTOS: Ponto Cine 

 

[...] o cinema tem feito parte das vivências de muitas pessoas, 

inscrevendo-se, de forma importante, na memória social de vários grupos 

e sociedades e comparecendo como um importante lugar de reflexão 

sobre a produção de sentido e de significação social. O cinema também 

participa da difusão de conhecimentos, da formação de hábitos e 

comportamentos e, ainda, contribui para o aparecimento, manutenção ou 

a transformação de discursos, gostos, condutas e afetos. (SILVA, 2008) 
 

O Ponto Cine é um cinema, além de muito premiado, sustentável e acessível. Como 

apresentado na Introdução desse trabalho, é a primeira sala de cinema da América Latina a 

receber um Certificado de Compensação de Carbono, o Carbon Free, além de estar dentro 
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dos padrões das normas de acessibilidade, incluindo a pessoa com deficiência na 

participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Nos últimos 

treze anos, foi caso de estudo de faculdades, e tema de várias monografias e teses 

acadêmicas43. Um projeto que modifica a vida das pessoas, na elevação da autoestima e no 

desenvolvimento do sentido de pertencimento. 

Desde a sua abertura até os dias de hoje, o Ponto Cine utiliza diversos mecanismos 

para continuar sua missão. Leis de Incentivos Fiscais federal, estadual e municipal, 

convênios, investimentos diretos, permutas, muita criatividade e até de muitas invenções. 

  

 
43 Barros, 2014, Macedo, 2010, Lima, 2014, entre outros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou realizar uma pesquisa sobre a 

história do cinema brasileiro, perpassando por sua chegada, pelos principais filmes que 

marcaram história no Brasil, o avanço considerável das produções realizadas por 

produtores cinematográficos e mostrando a importância do cinema nacional para a 

valorização cultural do país. O crescimento do audiovisual, mais do que em outros setores 

da economia, sendo ferramenta relevante na comunicação e trazendo muitas oportunidades 

quando valorizado. 

Seguindo para as políticas públicas, mostramos a sua importância, as medidas que 

foram formuladas para a viabilização do setor cultural no Brasil, os incentivos existentes 

para o cinema nacional, as suas leis implantadas com regras e regulamentações e o poder 

que muitas empresas têm diante ao patrocínio em projetos de incentivo ao audiovisual. 

Além do período político que o país se encontra no momento, como exemplo, podemos 

citar o atual governo de Bolsonaro, que gera uma sequência de assuntos e dissabores, 

tumultuando o universo audiovisual brasileiro, que preocupa muito aos que estão ligados 

direta ou indiretamente ao setor. 

E, ainda, como objetivo principal do trabalho, identificamos as ações realizadas 

pelo Ponto Cine, primeira sala de cinema popular digital do Brasil, em Guadalupe. A 

valorização e o reconhecimento do público em relação ao cinema e a seus projetos, fazendo 

com que essa sala de cinema seja reconhecida dentro e fora da sua área de localização. 

Nessa linha, reforçando o seu foco que é a alfabetização do olhar e do comportamento, 

acreditando sempre na importância da humanização dos encontros e a transformação social 

de cada indivíduo atingido pelo projeto. 

Pudemos, ainda, demonstrar que uma política cultural pode ser realizada, como nos 

diz autores como Canclini, pela sociedade civil, instituições com ou sem fins lucrativos. 

Mas, a própria crise pelo qual passou o Ponto Cine, em 2018, nos aponta para fragilidades 

encontradas por projetos culturais de inserção social para sobreviverem sem parcerias com 

instituições públicas ou sem acesso a fundos públicos, como o Fundo Nacional de Cultura. 

Tendo como função a promoção da cultura e contribuir com o reequilíbrio provocado pela 

chamada “Lei do Mercado”, o acesso aos fundos públicos são de vital importância, não 
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apenas para que surjam nova expressões artísticas, mas, também, para fomento e 

consolidação de projetos culturais de inserção social, como é o caso do Projeto Ponto Cine. 

As fotografias aqui abordadas representam o caminho percorrido pelo Ponto Cine e 

a sua equipe, mostrando o leque de projetos culturais já realizados, o seu público que muda 

e cresce a cada dia, os grupos participantes e os locais atingidos. Por isso, o projeto vem 

sendo tão premiado. Trata-se de produção de um olhar diferenciado sobre o audiovisual. Se 

o Polo de Audiovisual Ponto Cine se consolidar, estará unindo a produção, fruição e 

ampliação ao leque de ações audiovisuais no bairro de subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, 

essa avalição deverá ser feita com um distanciamento temporal que essa pesquisa não 

permite nesse momento. O Ponto Cine já é referência no trabalho que faz. Com políticas de 

fomento, poderá ser mais. 

Apresentamos, ainda que o setor cinematográfico brasileiro esteja passando 

por um momento de desmonte, muitos filmes brasileiros que ganharam destaque 

desde a chamada retomada e, agora, no final da década de 2010. Como, por 

exemplo, “Bacurau”, que é um dos filmes mais comentados e assistidos do ano de 

2019. Esse período que estamos passando é de resistência, lutar para o audiovisual 

nacional sobreviver, porém é tempo de produção. 

Um dos problemas encontrados ao longo desta pesquisa foram as grandes 

mudanças que ocorreram no setor audiovisual, antes e durante a escrita deste 

trabalho, como a “ameaça” de extinção da ANCINE responsável pela Política 

Nacional de Regulamentação e fomento à produção audiovisual brasileira. E a 

extinção do Ministério da Cultura (MinC), que foi transformado em uma Secretaria 

Especial da Cultura inicialmente abrigada no novo Ministério da Cidadania e, 

posteriormente, deslocada para o Ministério do Turismo. 

Analisando no contexto geral a importância do tema escolhido, busquei contribuir 

para dialogar e refletir questões em volta do setor audiovisual, dentro e fora do meio 

acadêmico. Acrescentando, ainda, a experiência em poder falar de um assunto 

contemporâneo e que, ao mesmo tempo, agrega valor ao meu crescimento pessoal, 

acadêmico e profissional. 
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