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Resumo 
  
Este trabalho objetiva discutir a comunicação e cultura, por meio da influência do Cine 
Viella na ampliação da identidade cultural da comunidade do Território do Bem, 
localizado em Vitória, Espírito Santo, resgatando os conceitos de comunicação 
comunitária, identidade cultural, bem como o cineclubismo. O presente artigo analisa 
um cineclube comunitário e identifica sua participação como agente cultural que 
trabalha temáticas locais da comunidade. Se tal participação, é de fato efetiva em seu 
processo comunicacional. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, 
seguida de pesquisa de campo, utilizando-se como instrumento de coleta a entrevista 
semiestruturada dirigida a integrantes do cineclube e a liderança comunitária. 
Constata-se que o Cine Viella, por ser um projeto desenvolvido por pessoas da 
comunidade para a comunidade, se faz efetivo, por conseguir dialogar de forma 
igualitária com a população do Território do Bem. Entende-se que o Cine Viella 
influência na construção de uma identidade comunitária por abordar temáticas ligadas 
à realidade social da região, e por ressignificar os becos que são espaços urbanos 
característicos destas comunidades, transformando-os em ambientes de cultura e 
lazer.    
 
Palavras-Chave: Comunicação comunitária, Cineclube, Identidade Cultural.  
 
 
Abstract  
 
This Project objectifies discussing communication and culture through the influence of 
Cine Viella for the enlargement of the Território do Bem community’s cultural identity, 
located in Vitória, Espiríto Santo, rescuing the concepts of communitary 
communication, cultural identity, as for as cineclubism. This article  analises a 
communitary cineclub and identify its participation as a cultural agent that deals with 
the community’s local issues and if such participation is, in fact, efective in its 
communicational process. It’s about a bibliographic and documentary research, 
followed by field research, using as a data collect instrument, the semi-structured 
interview directed to the cineclubism participants and the communitary’s leadership. We 
can see that Cine Viella, for being a project developed by the community people

for the people in the community, becomes efective because it speaks in a egalitarian way 
amongst the Território do Bem’s population. We understand that Cine Viella influences in 
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the construction of communitary identity due to approaching topics connected to the 
region’s social problems, and for giving a new meaning to the alleys, which are specific 
urban spaces from these communities, transforming them into culture and leisure 
environment. 
   
Key-Words: Communitary Communication, cineclube, cultural identity. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde sua primeira formação no Brasil os cineclubes se constituíram como locais para 

debater as produções cinematográficas exibidas nas grandes telas. Cinéfilos reuniam-se 

para refletir sobre a linguagem do material apresentado nas sessões, posteriormente o 

discurso ampliou-se, para também, tratar as questões sociais vividas pelo país. 

Portanto, encontra-se o cineclube intrínseco aos grandes movimentos políticos e 

culturais no Brasil. 

 

Atualmente, os cineclubes também são responsáveis por exibir boa parte da produção 

cinematográfica nacional, já que esta, marginalizada pelas salas multiplex, tem pouco 

espaço para sua reprodução, em comparativo aos filmes hollywoodianos. 

 

Desta forma, é observada a importância do cineclube como um movimento de 

contracultura, opondo-se à indústria cultural. 

 

O cineclube pode ser considerado, antes de mais nada, um agente cultural com perfil 

variado, pois seu desenvolvimento parte das “diversas situações culturais e políticas em 

diferentes conjunturas” como observado por Sales (2014, p.2). No entanto, ainda que 

cada entidade possua uma atividade distinta, seu trabalho mostra-se relevante na 

ampliação da cultura em cada comunidade instalada.  

 

A Prefeitura de Vitória divide a cidade em 9 áreas, nomeadas de poligonal, cada qual 

segundo suas características de risco social, físicos e de meio ambiente. Na Poligonal 1, 

área formada por 8 bairros e composta, em sua maioria, por famílias de baixa renda, as 
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instâncias associativas destas comunidades passaram a denominá-la como “Território 

do Bem”. 

 

Neste território, a realidade da população se encontra igualmente com a de milhares de 

brasileiros pelo país, marginalizados pelo poder público, com direitos segregados e 

alienados por programas especulativos e shows midiáticos nos veículos de massa. O 

cineclube Cine Viella organiza sessões de filmes com temáticas ligadas à realidade da 

população local, e discussão do tema apresentado, oficinas de audiovisual, de incentivo 

à leitura, e incentivo a intervenções culturais no território. O objetivo principal deste 

cineclube é potencializar o indivíduo para que ele se torne protagonista nos processos 

comunicacionais. Democratizar o acesso a informação, ampliar os canais de 

conhecimento para melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da sua comunidade, 

contribui para a formação da cidadania (PERUZZO, 2004). 

 

Sendo uma das maiores poligonais da capital, com uma estimativa populacional de 30 

mil habitantes, o Território do Bem necessita de projetos capazes de municiar esta 

população com conhecimento suficiente para defender seus interesses pessoais e 

comunitários, exigindo maior presença do poder público, que se faz presente, quase 

exclusivamente, apenas por seus equipamentos de segurança. 

 

A falta de uma comunicação mais dedicada à realidade desta população, através dos 

veículos de massa, contribui para a resignação do indivíduo que, por muitas vezes, se 

vê incapaz de transformar sua vida e permanece marginalizado diante do cenário 

cultural e social. Logo, esta pesquisa se justifica pela importância de identificar projetos 

comunicacionais capazes de compreender a especificidade de cada comunidade e, 

desta forma, desenvolver ações que dialoguem com seu cotidiano. Fornecer 

informações adequadas as populações menos assistidas pelo poder público, se torna o 

principal método para retirá-las da estagnação social, ao passo que amplia sua 

criticidade.   

 

Diante do exposto, este trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: como o 

Cine Viella pode influenciar culturalmente a construção de uma identidade comunitária 
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da Poligonal 1 de Vitória? Como objetivo geral se propôs a mostrar a influência do Cine 

Viella na construção de uma identidade comunitária nas localidades abrangidas como 

“Território do Bem”, juntamente com os objetivos específicos, que analisou a importância 

de um cineclube; a compreensão da construção de uma identidade coletiva e a análise 

da participação cultural do Cine Viella na Poligonal 1, ou Território do Bem e seus 

impactos na comunidade. 

 

Como procedimento metodológico, a pesquisa quanto aos objetivos é do tipo  descritiva, 

a partir da observação sistemática do cineclube Cine Viella e suas ações nas 

comunidades que integram o Território do Bem.  

 

Neste estudo realizou-se a técnica de investigação a pesquisa bibliográfica seguida de 

estudo de caso, que é definido por Gil (2002, p.54), como o “(...) estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento (...)”.  

 

No que tange a abordagem desta pesquisa, ela é qualitativa, já que há a preocupação 

de apresentar características sociais do grupo estudado. “A pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc” (SILVEIRA, 2009, p.31). 

 

Neste procedimento aplicou-se uma entrevista aberta com os criadores do cineclube 

Cine Viella e líderes comunitários da região, para mostrar a importância e o impacto do 

projeto na influência de uma identidade cultural do Território do Bem. 

 

Os dados foram analisados no contexto do discurso da equipe do Cine Viella e dos 

líderes das comunidades, onde foram realizadas as sessões do cineclube. Os dados 

foram cruzados com os relatórios das sessões e com a análise dos filmes reproduzidos 

pelo projeto. 

Após uso da literatura pertinente ao tema, foram transcritas as entrevistas 

semiestruturadas. Os dados analisados e compilados fazem parte da produção do texto 

final. Também foram analisados quatro filmes, em que a abordagem do tema 
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correlacionou ao ambiente social da comunidade e aos parâmetros do referencial 

teórico.  

 

Esta pesquisa traz como contribuição uma análise do papel de como um cineclube pode 

influenciar o indivíduo no reconhecimento de uma identidade cultural, na comunidade do 

Território do Bem. Com o propósito de capacitar atores nesta comunidade, utilizando a 

linguagem do audiovisual e fortalecimento da comunicação comunitária, para que estes 

atores se transformem em agentes mobilizadores e multiplicadores da informação, 

capazes de modificar seu meio, visando a responsabilidade social.  

  

MOVIMENTOS POPULARES E COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Na história da sociedade mundial, diversos movimentos populares se formaram em prol 

de melhorias para alguns grupos ou toda sociedade, devido à contradição e diversidade, 

de um poder ditatorial e absolutista. No Brasil, tais movimentos, ganham força entre os 

anos de 1970 e parte de 1980, impelidos por movimentos sindicais e sociais.  

 

Segundo Peruzzo (2004), a má distribuição de renda no Brasil gera uma grande 

desigualdade social, e por consequência: a miséria; violência; a falta de atendimento 

adequado às necessidades de moradia, educação e saúde. A corrupção se alastra em 

diversos níveis do governo e de empresas privadas, chegando ao ponto de violar 

direitos humanos universais.  

 

Por consequência, toda esta desigualdade leva à luta, pela melhoria na qualidade de 

vida, e ressignificação do ser humano: 

Não é de se estranhar que o saldo seja de diversidade, indisciplina, desencanto, 

apatia e deboche. Mas também de estímulo à luta, porque nem tudo está em 

decomposição no Brasil. Partes sadias do corpo social continuam pulsando e 

esforços vêm sendo feitos para alcançar, e preservar ou resgatar direitos 

eminentemente humanos, para amenizar as carências e para construir uma 

sociedade justa e livre. Há desilusão, sim, mas também permanece acesa a 

esperança (PERUZZO, 2004, p.29). 
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Um dos processos para mobilização destes grupos, que de alguma forma, se percebem 

excluídos da participação política, sem voz ativa nos meios de comunicação de massa, 

e assim incapazes de expressar seus anseios e desejos, se dá pela comunicação 

comunitária.  

A comunicação comunitária é uma opção enquanto fonte de informação, o 

conteúdo que oferece e o tipo de abordagem, mas também, pelas diferentes 

opções nos formatos - pequenos jornais, boletins informativos, teatro popular, 

literatura de cordel, ‘rádio-poste’, folhetos e bicicletas de som, entre alternativas 

para substituir as notícias dos jornais convencionais. Dessa forma o cidadão se 

apropria dos meios de produção para se expressar e ampliar sua capacidade 

criativa, utilizando os veículos e meios de comunicação que mais se identificar 

(DALL’ORTO, 2012, p.22). 

 

 

Esta comunicação popular e alternativa à grande mídia, é produzida para uma ou muitas 

comunidades que não encontram representatividade nos tradicionais veículos de 

comunicação. Contudo, em seu caráter comunitário e democrático, ela é produzida com 

a participação efetiva do povo, presente no planejamento e na gestão desta 

comunicação. Segundo Peruzzo (2004, p.127), “A comunicação popular tem como 

protagonistas o próprio povo e/ ou as organizações e pessoas a ele ligadas 

organicamente. Nesse caso, ele é visto no seu antagonismo em relação às classes 

dominantes e concebido como o conjunto das classes subalternas”.  

 

A participação popular é um direito de todos, instituído pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em seus artigos 27 e 29. Nela é estabelecido que todo ser humano 

tem o direito de participar livremente da vida da comunidade, por outro lado, também 

tem deveres para com esta comunidade, desde que seja possível o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade.  

 

Parte deste cidadão, ativo em seu meio, a fomentação de ideais para que haja mudança 

no contexto social em que sua comunidade está inserida. A criação de espaços sociais 

de luta amplia a democracia participativa fortalecendo a prática da cidadania.  

A nova dimensão da cidadania inclui a constituição de cidadãos como sujeitos 

sociais ativos e, para a sociedade como um todo, um aprendizado de 

convivência com esses cidadãos emergentes que se recusam a permanecer nos 

lugares que lhes foram definido social e culturalmente (DAGNINO apud JACOBI, 

2000, P.17). 
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Peruzzo (2004), afirma que a comunicação social é um dos muitos meios pelos quais os 

cidadãos podem exercer este direito. A autora ressalta também que no Brasil e em 

outros países da América Latina, o Estado e grupos de poder hegemônico muitas vezes 

operam para causar obstáculos a este tipo de comunicação popular. A hegemonia 

destes grupos é consolidada através da estrutura econômica, da organização política, 

do plano étnico-cultural e modelos de autoridade. Segundo Gramsci:  

(...) a hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura e 

simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um universo de 

convicções, normas morais e regras de conduta, assim como a destruição e a 

superação de outras crenças e sentimentos diante da vida e do mundo 

(GRAMSCI apud MORAES, 2010, p.55). 

 

 

Diante de um cenário nacional com grandes diferenças sociais entre as classes, e uma 

concentração de riqueza e hegemonia controlada por um número pequeno de pessoas, 

se comparado a toda população brasileira, é preciso cada vez mais exercer de forma 

efetiva os direitos civis e políticos. Peruzzo, afirma que para termos nossa cidadania 

reconhecida e efetivada é preciso, além de, ter os direitos constitucionais de segurança 

e de ir e vir garantidos, é preciso participar dos processos de interferência na política, 

estando assegurado de se sentir representado ou de poder representar sua 

comunidade. Parte do processo de cidadania garante também, que todos, de forma 

igual, tenham acesso a moradias de qualidade, educação e saúde, e na participação da 

produção de bens econômicos e culturais. “A ampliação da cidadania levará o homem e 

a mulher a serem, cada vez mais, sujeitos e não objetos da história” (PERUZZO, 2004, 

p.287).    

 

 

CULTURAS E MEMÓRIA NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL  

 

Tratar o conceito de “cultura” é uma polêmica nas diversas sociedades, devido à 

generalização do termo. Muitos acreditam em cultura como um sentido belo e superior 

do ser, outros como “o modo de vida de um povo”. As primeiras interpretações tratavam 

“cultura” como um refinamento, algo belo. Segundo o humanista do século XIX, Mathew 
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Arnold, cultura era  “um estudo da perfeição ... uma condição interna da mente e do 

espírito ... Cultura, infatigavelmente tenta ...  aproximar-se cada vez mais de um sentido 

do que é ... belo, gracioso e adequado” (ARNOLD apud MATHEWS, 2002, p.16) 

 

Sendo assim, um indivíduo é considerado “culto” se for capaz de apreciar uma 

apresentação de arte erudita sem sentir-se entediado ou deslocado, ter uma boa 

oratória e dialética, ir a museus, sarais e apresentações teatrais, etc.   

 

Não aceitando que cultura seja algo inerente apenas em pessoas sofisticadas, 

antropólogos culturais elaboraram um novo conceito de cultura, que pudesse ser 

aplicado em todos os seres humanos. Segundo Geertz (apud MATHEWS, 2002, p.17), 

“Cultura... não é apenas um ornamento da existência humana, mas... uma condição 

essencial para ela.... Não existe algo como uma natureza humana independente da 

cultura”.  

 

A cultura como modo de vida de um povo, foi inicialmente formulada, a partir da análise 

de sociedades tribais, isoladas das grandes cidades. Para Mathews (2002), o modo de 

vida da sociedade atual é regido pelo Estado, através de sua política regimental de 

educação e do uso dos meios de comunicação de massa para legitimar a sua atuação.  

 

Ao longo dos anos, antropólogos, historiadores e intelectuais em geral ampliaram a 

discussão do tema, tratando cultura não mais em um sentido singular, acreditando que 

desta forma haveria uma generalização das diversas manifestações culturais, nas várias 

esferas da sociedade. À respeito, Couceiro (2002, p.15), diz: 

Cultura deveria, portanto, ser um termo empregado no plural, já que não se 

constitui num complexo unificado coerente, mas sim, num conjunto de 

“significados, atitudes e valores partilhados e as formas simbólicas 

(apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados”, 

que são construídos socialmente, variando, portanto, de grupo para grupo e de 

uma época a outra. [...] 

 

Tão complexo quando a discussão sobre a cultura ou culturas de uma sociedade, é o 

estudo sobre uma identidade cultural capaz de definir, de forma singular, uma nação ou 
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comunidade. Hall (2005, p.10) define a identidade em três conceitos, o sujeito do 

Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado no ser interior, constituído desde o seu 

nascimento, permanecendo sempre o mesmo em sua essência durante a fase de 

desenvolvimento: 

(...) um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo interior, que 

pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo — continuo ou "idêntico" a ele — ao 

longo da existência do indivíduo. (HALL, 2005, p.10). 

 

 

A definição de sujeito sociológico diz que esta essência sofre interferências da 

sociedade e do ambiente, onde se encontra o indivíduo. Não permanecendo o mesmo 

como defende a teoria anterior. Segundo Hall (2005, p.11), “O sujeito ainda tem um 

núcleo ou essência interior que é o "eu real", mas este é formado e modificado num 

diálogo contínuo com os mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses 

mundos oferecem”. 

 

O sujeito pós-moderno é composto não mais de uma única identidade, mas de varias, 

agregadas de acordo com sua identificação pessoal, muitas vezes tendo personalidades 

contraditórias ou mal resolvidas. “A identidade torna-se uma "celebração móvel": 

formada transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, (...)” (HALL, 

2005, p.13). 

 

Segundo Mathews (2002), no mundo moderno há um crescente ressurgimento de uma 

identidade étnica, e o crescimento de uma identidade mercadológica, baseada no 

consumo material (produtos de várias partes do mundo comercializados no mundo 

inteiro), e cultural (informações e identidades de várias partes do mundo compartilhadas 

pelos meios de comunicação), não importando o lar do indivíduo.   
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O autor chama este modo de vida de “supermercado cultural global” e o define da 

seguinte forma: “[...] estamos vivendo em um mundo de cultura como moda, no qual 

cada um de nós pode pegar e escolher identidades culturais da mesma forma que 

pegamos e escolhemos roupas” (MATHEWS, 2002, p.21). 

 

As manifestações sociais e seus produtos, expressadas por uma sociedade influenciada 

por identidades globalizadas, a partir dos meios de comunicação de massa, e moldadas 

pela interferência do Estado, ainda não parecem responder claramente a formação de 

uma identidade cultural coletiva.  

 

O sociólogo Michael Pollak defende a memória como elemento cognitivo para formação 

de uma identidade social, individual e coletiva. Este processo se dá por eventos vividos 

individualmente ou por aqueles de grande importância histórica para o grupo ao qual o 

indivíduo sente-se pertencer: “[...] podem existir acontecimentos regionais que 

traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode 

ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação” (POLLAK, 

1992, p. 2). 

 

Ainda segundo Pollak (1992) o sentimento de pertencimento de um indivíduo à um 

grupo ou comunidade se dá através de interações cognitivas que se passam através da 

imagem, que este, tem de si, para ele mesmo e para o outros. Ou seja, a imagem 

construída ao longo do tempo e percebida pelos outros a sua volta.  

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela 

é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 

de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si 

(POLLAK, 1992, p.5). 

 

Em uma sociedade repleta de produtos e informações capazes de moldar o caráter 

cultural do indivíduo, que também sofre a interferência do Estado neste processo de 

endoculturação, temos uma sociedade multifacetada, onde, mesmo próximos 

geograficamente, muitos indivíduos possuem características culturais completamente 

diferentes. No entanto, são os laços cognitivos na memória das pessoas dentro de um 
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grupo que formam uma unidade coletiva, no que diz respeito a identidade cultural de 

uma comunidade. 

 

CINECLUBISMO NO BRASIL E A DEMOCRATIZAÇÃO DO CINEMA  

 

Os cineclubes surgiram como um espaço associativo onde intelectuais reuniam-se para 

exibir obras cinematográficas de arte e debater a estética empregada nos filmes. Desta 

forma o cineclube propunha-se a ser um mediador entre o cinema e público, um espaço 

para o pensamento crítico, para promoção do debate estético e intelectual (CAMPOS, 

2013). 

 

Segundo Gatti (apud CAMPOS, 2013), muitos autores divergem sobre o marco inicial do 

cineclubismo no mundo. No Brasil as atividades têm início nos anos de 1917, mas só em 

1928 o primeiro cineclube brasileiro, o Chaplin Club, foi formalizado na cidade do Rio de 

Janeiro. Este também se focava no estudo do cinema como arte, discutindo o cinema 

mudo. Com o advento do sonoro, em 1931, o cineclube Chaplin Club encerrou suas 

atividades.  

 

Acompanhado as transformações sociais no país, os cineclubes perceberam que a sua 

função iria além do debate da estética do cinema, desta forma a política e a cultura 

passa a fazer parte das discussões.  

Nas décadas de 1940 e 1950, o processo de industrialização do Brasil e a busca 

por uma identidade nacional foram aspectos culturais e sociais que passaram a 

ser discutidos com veemência. O cinema participou intensamente desse 

processo ao também colocar em xeque sua produção nacional e seu 

relacionamento do país com os filmes estrangeiros (CAMPOS, 2013, p. 9). 

 

Sales (2014) aponta que os cineclubes possuem perfis diferenciados, isso se dá pelo 

contexto de sua formação, no entanto, sua função estará voltada para “fins culturais, 

éticos, políticos e estéticos”. O movimento cineclubista se consolida com a criação de 

entidades de organização:  

A partir dos anos 1950, a efervescência cultural dos cineclubes se espalha pelo 

país, o movimento se consolida, a crítica cinematográfica se fortalece e a arte se 

institucionaliza. É fruto deste momento o surgimento de inúmeras entidades que 

irão organizar o movimento cineclubista em âmbito nacional: é fundado o Centro 
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dos Cineclubes de São Paulo na Fundação Cinemateca Brasileiro, a Federação 

de Cineclubes em diversos estados e o Conselho Nacional de Cineclubes 

(CNC); é realizada a Primeira Jornada dos Cineclubes Brasileiros, que manterá 

suas atividades até 1989 (SALES, 2014, p.4). 

 

Enquanto o movimento se organiza a nível nacional, o Espírito Santo tem o seu primeiro 

impulso com a criação do cineclube CEG, na Universidade Federal do Espírito Santo - 

UFES, que mais tarde daria origem ao Cineclube Universitário, atualmente Cineclube 

Metrópolis. No ano de 2009 havia 31 cineclubes capixabas registrados ao Conselho 

Nacional de Cineclubes - CNC, atuando em cidades da Grande Vitória e no interior do 

Estado.  

 

Outro caráter dos cineclubes é a democratização do acesso ao cinema, tanto ao público, 

quanto pelo produtor audiovisual, que não tem espaço nas salas multiplex. De forma 

comparativa, podemos ter como exemplo o Cinemark do Shopping Vitória que em suas 

oito salas de cinema reproduz, quase que exclusivamente, filmes estrangeiros, tendo 

pouco espaço para as produções nacionais. Nem mesmo nas salas de arte do Cine 

Jardins, localizado no Shopping Jardins a produção capixaba garante espaço cativo, já 

que a maioria dos filmes reproduzidos também são internacionais. 

 

Mesmo sem espaço nas grandes salas de cinema local, o capixaba demostra um grande 

interesse pela produção audiovisual. Segundo Herschmann (2010), desde a estreia do 

filme Bang Bang de Ludovico Percisi, em 1926, foram produzidas mais de 100 obras 

entre longas metragem, curtas e documentários no Espírito Santo. Sem salas comercias 

para rodar seus filmes, os produtores capixabas apostam nos festivais anuais de cinema 

e na contribuição dos cineclubes para exibir as obras. 

 

Independente do caráter associativo do cineclube, sua iniciativa se faz importante para 

toda comunidade, devido sua contribuição para o fortalecimento da arte e para 

promoção de debates dos temas relevantes para o local onde o cineclube está inserido. 

É também de responsabilidade dos cineclubes, a valorização do cinema nacional, e dos 

pequenos produtores locais, que além da falta de incentivos para a produção de suas 

obras também tem como desafio fazer com que os filmes cheguem ao público.  
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ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo traz resultados da pesquisa de campo realizada de março a junho de 2016, 

utilizando-se como instrumentos de coleta um questionário estruturado aplicado a Jairo 

de Jesus Santos e Washington dos Santos Francisco, produtores do cineclube Cine 

Viella. Juntamente a Sebastião Luiz do Carmo Castro, líder comunitário do Bairro Jaburu 

e Valmir Rodrigues Dantas, um dos líderes comunitários do Bairro São Benedito.  

 

O Cine Viella, originalmente idealizado no ano de 2009, pelo coletivo Viella Films, grupo 

formado por jovens moradores do Território do Bem, área de planejamento definida 

como Poligonal 1 pela Prefeitura Municipal de Vitória, consiste na realização de sessões 

cineclubistas itinerantes e contínuas de audiovisual para todos os públicos da 

comunidade. As atividades ocorrem em espaços físicos que não são compreendidos 

como locais adequados para realizações de eventos culturais, a exemplo, os becos. 

Esta prática ressignifica o uso do espaço público, valorizando características peculiares 

urbanas da comunidade. Conforme Dall”Orto (2012, p.22) “a comunicação comunitária é 

uma opção enquanto fonte de informação, o conteúdo que oferece e o tipo de 

abordagem, mas também, pelas diferentes opções nos formatos [...]”. 

 

Em seu início, o projeto realizava suas ações nas comunidades de São Benedito e 

Jaburu. Devido as necessidades pessoais dos integrantes do coletivo, tais como, 

carreira profissional, vida acadêmica, entre outros, o Cine Viella sofreu interrupções nas 

suas atividades. No ano de 2015, o grupo foi reformulado e adaptado a novos conceitos 

para cumprir sua função de agente social, ampliando suas ações à todas as 

comunidades do Território do Bem.  

 

O Cine Viella foi planejado para contribuir com desenvolvimento cultural e social das 

comunidades que abrangem o Território do Bem. Devido a carência de projetos que 

desenvolvam a cultura por meio do audiovisual, o cineclube cria espaços itinerantes de 

exibição de filmes na esfera comunitária, contribuindo para o exercício da cidadania, 

propondo uma experiência crítica, reflexiva e lúdica com suas ações cineclubistas, 
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oportunizando o empoderamento dos envolvidos de forma direta e indireta. Segundo 

Dagnino (apud JACOBI, 2000) o novo formato de cidadania comporta um indivíduo 

social ativo elaborando novas possibilidades de aprendizado para emergir de modelos 

sociais definidos de seu meio. Para desenvolver suas atividades nas comunidades, o 

Cine Viella como produto cultural do Território de Bem, realiza parcerias com o comércio 

local, instituições e ONGs locais e associação de moradores. 

 

Quando perguntados aos integrantes do cineclube como são desenvolvidas as ações do 

Cine Viella, os integrantes responderam que a priori, é traçado um perfil da comunidade 

para compreender as problemáticas do bairro. Em seguida, é realizado contato com a 

liderança comunitária e outras figuras representativas da comunidade para a escolha do 

ambiente onde será realizada a sessão.  

 

Em uma complementação da pergunta anterior, no que se refere a escolha do material 

audiovisual, os entrevistados responderam de forma singular.  O filme escolhido deve 

dialogar com a realidade do público dirigido, sendo indicado pela própria comunidade, 

ou definido após a análise de campo do Cine Viella. Para Sales (2014) os cineclubes 

possuem perfis diferenciados, devido ao contexto de sua formação, voltado para fins 

culturais e políticos. 

 

Quando interrogados, o porquê de trabalhar nas comunidades com um cineclube, o 

produtor Jairo de Jesus Santos responde “é extremamente complexo a acessibilidade 

dessa galera que mora em comunidade a este tipo de produto cultural”. Conforme 

Washington dos Santos “são as comunidades que a gente tem mais contato, que a 

gente conhece desde pequeno e temos uma noção das necessidades que esta 

comunidade têm”. 

 

Na opinião dos integrantes entrevistados, a recepção das comunidades as ações do 

cineclube é significativa, pois o público recebe com entusiasmo e curiosidade o evento 

cultural. E ainda, os moradores contribuem na limpeza do espaço, no serviço do lanche, 

entre outros auxílios. Há também um apoio da comunidade para a divulgação do evento. 

Em dia de apresentação, a equipe do Cine Viella circula pela comunidade em direção ao 
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ponto do evento. Neste processo, os moradores curiosos vão perguntando sobre o que 

vai ser exibido, assim por meio de uma comunicação oral, a informação vai sendo 

compartilhada pelas vias da comunidade. 

 

Os integrantes também falaram sobre a contribuição social e cultural que o Cine Viella 

oferece ao Território do Bem. Para Jairo de Jesus Santos “Há muitos locais 

maravilhosos dentro da comunidade que perderam o sentido de uso, e o primeiro 

impacto social que o Cine Viella traz são as ocupações. A nossa proposta é ressignificar 

todas as vielas do bairro, trazer cultura onde todos os formatos padrões de eventos não 

compreendem aquele espaço como adequado para desenvolver tais iniciativas”. 

Segundo Washington dos Santos “buscamos utilizar filmes que tenham alguma 

mensagem, então discutimos o tema, dando início a uma formação à comunidade”. 

Conforme Peruzzo (2004, p.287) “a ampliação da cidadania levará o homem e a mulher 

a serem, cada vez mais, sujeitos e não objetos da história”. 

 

Para compreensão de que forma as comunidades entendem o trabalho do Cine Viella 

foram entrevistados líderes comunitários, os quais são citados no início da análise.  

 

Quando perguntados qual o impacto do Cine Viella na comunidade, Sebastião Luiz 

responde que o cineclube é um parceiro benevolente as crianças e adultos. “Ele vem 

agregar valores a nossa comunidade trazendo qualidade de vida para a nossa 

sociedade”.  Para Valmir Dantas, o Cine Viella “oportuniza os adolescentes e jovens da 

comunidade a interagir com a cultura”. 

 

Ao perguntar sobre de que forma o Cine Viella ajuda na construção cultural da 

comunidade, Valmir Dantas compreende que o projeto leva cultura em áreas que há 

alguns anos não eram acessíveis como em alguns becos do bairro, mas com as ações 

desenvolvidas pelo Cine Viella, a comunidade utiliza estes espaços para apreciar os 

filmes exibidos pelo projeto. Para Sebastião Luiz, o cineclube agrega nos trabalhos 

desenvolvidos pelos movimentos comunitários de Jaburu, levando através do 

audiovisual informações pertinentes para o bairro. 
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Ao perguntar aos lideres comunitários se após as sessões do Cine Viella há uma 

mudança no ambiente da comunidade as respostas são similares. As sessões 

promovidas pelo cineclube surpreendem as comunidades, primeiramente pela escolha 

dos locais e também pela desconstrução da ideia de um cinema em um local fechado e 

privado. De acordo com os entrevistados, o Cine Viella tem uma aceitação positiva, 

agregando valores, conhecimento tornando indispensável a presença das sessões do 

cineclube.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O trabalho proposto evidenciou que os movimentos sociais organizados trabalham para 

melhoria da qualidade de vida de sua comunidade, apropriando-se da comunicação 

comunitária que é feita do povo para o próprio povo. O cineclube Cine Viella é um 

agente comunicacional que busca a potencialização e o protagonismo das comunidades 

do Território do Bem, por meio da reflexão das problemáticas destas comunidades. 

 

Entende-se que por valorizar os espaços sociais das comunidades, adentrando os 

bairros e ressiginificando áreas não utilizadas para o desenvolvimento de atividades 

culturais, o Cine Viella contribui para a valorização da identidade cultural da região.   

 

Compreende-se que o cineclube é uma ferramenta comunicacional efetiva para 

transmissão de informação por meio do audiovisual, promovendo cidadania e 

democratizando o acesso ao cinema tanto por parte do público, quando dos produtores.  

 

Conclui-se que o Cine Viella, por ser um projeto desenvolvido por pessoas da 

comunidade para a comunidade, se faz efetivo, por conseguir dialogar de forma 

igualitária com a população do Território do Bem. Entende-se que o Cine Viella 

influência na construção de uma identidade comunitária por abordar temáticas ligadas à 

realidade social da região, e por ressignificar os becos que são espaços urbanos 

característicos destas comunidades, transformando-os em ambientes de cultura e lazer. 
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