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duas vezes por semana, de manhã ou à tarde, 
no contraturno escolar. Todas as c r ianças são 
de escolas púb l icas , estaduais ou municipais. 
Para os adultos, que t ê m aulas à noite e aos 
sábados , os cursos deste ano são Blog Novela, 
Dublagem, Videoclipe para Youtube e Audiovi
sual para Educadores. 

A ELC surgiu como um desdobramento do pro
jeto Reperiferia, cujo objetivo principal era "ati
var as pe rcepções dos habitantes da periferia 
para seus própr ios terr i tór ios". O Reperiferia foi 
fundado pelo cineasta Marcus Faustini e é coor
denado pelo professor de teatro e ator Anderson 
Barnabé . Até o ano passado, a escola mantinha 
uma parceria com a Secretaria de Educação 
da cidade. Mas, com a subst i tu ição do prefeito 
anterior - senador Luiz Lindbergh Farias Filho 
- por sua vice, Sheila Gama, as verbas para o 
projeto foram cortadas. Mas nem tudo estava 
perdido. Nesse mesmo ano, a escola se tornou 
um Ponto de Cultura. Esse convên io , com o 
programa Cultura Viva, do Ministér io da Cultura, 
prevê recursos de R$ 180 mil, para os próx imos 
t rês anos. Ainda em 2010, fechou para passar 
por uma re fo rmulação e reabriu as portas em 
fevereiro de 2011, renovada por uma parceria 
com a Petrobras - um contrato de patrocín io 
que vai até 2013, pela Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura (ICMS). O acordo estabelece que a 
escola capacite 160 c r ianças por semestre. 

TRADIÇÃO EM A R T E S 
Antes de assumir a Escola Livre, em 2002, Faus
tini, Barnabé e o t a m b é m ator Alexandre Damas-
cena atuavam no Teatro da Cidade das Cr ianças, 
no bairro de Santa Cruz, periferia da capital flu
minense. Os três já pensavam em estruturar o 
teatro como um ponto de aprendizado para a lém 
do contrato de admin is t ração com a prefeitura do 
Rio, que previa apenas montagem de espe tácu 
los para as mais de 200 comunidades carentes 
da região. A ideia era dar ferramentas, por meio 
do teatro, para potencializar a subjetividade das 
pessoas. Em apenas dois meses de funciona
mento, já com 400 integrantes do projeto, eles 
sentiram a necessidade de mostrar esse traba
lho. "A gente conseguia atender as pessoas, mas 
não conseguia tirar essa pecha de violência da 
periferia", conta Barnabé, hoje professor de tea
tro na ELC, a lém de coordenador do projeto junto 
à historiadora Cristiane Bráz, que é a diretora. 

Em 2004, Faustini já adquirira reconhecimento 
com o teatro polí t ico - montou, por exemplo, 
peças do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri. 
Só que estava mais envolvido com cinema e 
pediu a ajuda de Cristiane. Ele precisava de al
g u é m para desenvolver uma pesquisa histór ica 
sobre os grupos de "bate-bola" ou "Clóvis", ma
n i festação carnavalesca t ípica da zona Norte do 
Rio. A pesquisa desembocaria no d o c u m e n t á 
rio Carnaval, Bexiga, Funk, Sombrinha. Segundo 
Barnabé , os grupos de bate-bola ainda são re
tratados pela mídia convencional ou como briga 
entre facções criminosas, ou como grupos de 
fol iões folclorizados pela academia. "Queremos 
romper o modelo de melodrama. Colocar a 
periferia como lugar possível para subjetivida-
des, sutilezas. Um lugar de potênc ia" , resume 
Faustini, hoje afastado da d i reção do projeto por 
conta de seu cargo de superintendente na se
cretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 

A ESCOLA L I V R E DE 
C I N E M A SE TORNOU 
UM PONTO DE 
CULTURA ESTE ANO 

No mesmo ano de lançamento , 2006, a filial da 
TVE do Rio reproduziu o filme durante o carna
val. Foi en tão que o prefeito de Nova Iguaçu as
sistiu e procurou Faustini para desenvolver dis
ciplinas de áudio-v isual no projeto Bairro-Escola 
da Cidade, atrelado à Secretaria de Educação . 
Com apenas uma filmadora na mão , Faustini 
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passou t rês meses dando aulas durante o in
tervalo nas escolas da periferia de Nova Igua
ç u . Em agosto daquele ano, a ação se consoli
dou como uma escola e c o m e ç o u a funcionar 
na atual sede. 

PALAVRA, CORPO E TERRITÓRIO 
A proposta de tornar palpável e t rans formáve l 
o terr i tór io dos alunos acompanha o grupo da 
ELC desde o c o m e ç o . Foi ao longo do tempo, no 
entanto, que a au toconsc iênc ia do corpo e da 
palavra se tornaram pilares metodo lóg icos . Um 
exemplo e m b l e m á t i c o citado pelos atuais dire
tores, Ba rnabé e Cristiane, foi o trabalho com 
contos do escritor e ant ropó logo potiguar Luiz 
da Câmara Cascudo. Primeiro, eles espalharam 
palavras dos livros pela escola. As c r ianças ti
nham que dar sentido às palavras sem recorrer 
ao d ic ionár io . Depois, a consulta ao d ic ionár io 
trazia mais um desafio: representar os signifi
cados por m ím ica . Então, passavam a trabalhar 
a técn ica e encenar aquilo que in tuí ram das 
palavras. "Após seis semanas de curso, eles 

devoraram os contos, quando finalmente foram 
apresentados", conta Cristiane. 

Miguel Nagle, ex-aluno de dois cursos (em 2006 
e 2007) e hoje bolsista da Academia Interna
cional de Cinema em São Paulo, absorveu os 
conceitos-pilares da escola. Um dos trabalhos 
consistia em acompanhar a diár ia de a l guém 
próx imo, da famí l ia. Como foi um exercíc io de 
fér ias, foi permitido mesmo o uso de c â m e r a s 
de celular ou similares. Miguel, no entanto, utili
zou uma super VHS, emprestada de um amigo. 
Filmou por cerca de um m ê s as atividades da 
avó, dona Laura. 

O documentá r io Um Dia de Laura fez tanto su
cesso que acabou por abrir o festival de cinema 
de Nova Iguaçu, o Iguacine, e, a lém de ganhar 
outras compet i ções , foi o filme exibido durante a 
estreia de Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto. 
"A sensação é a mesma que ter uma bandinha 
de garagem convidada para abrir uma apresen
tação do Red Hot Chilli Peppers", brinca. Essa 
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apresentação e os prêmios que o curta ganhou 
deram a Nagle a conf iança que faltava para ele 
ir atrás de uma comp lemen tação de fo rmação. 

FINANÇAS 
Hoje, 80% dos func ionár ios fixos da ELC (são 
sempre entre 11 e 12 na equipe) são ex-alunos. 
Profissionais de áreas especí f icas promovem 
cursos e oficinas pontuais. "Nosso objetivo é ter 
toda a equipe formada por ex-alunos", diz Cris
tiane. Ela explica que o foco no ex-aluno sem
pre esteve em pauta, pois o objetivo da escola 
"não é ser um projeto social. É dar educação de 
qualidade para que haja um retorno, inclusive fi
nanceiro, para o aluno". Como sempre lidou com 
números e se saiu bem em admin is t ração, ela é 
quem dirige a Avenida Brasil, a organização da 
sociedade civil (Oscip) à qual pertence a Escola 
Livre de Cinema. 

Cristiane decidiu, em 2009, submeter a ELC a 
uma espécie de avaliação que permite observar 

as d i ferenças tanto de comportamento quanto 
de retorno em renda daqueles que frequenta
ram o curso. A metodologia utiliza o cá lcu lo de 
regressão, que evita conc lusões tendenciosas, 
como "quem participa está interessado. Quem 
se interessa é estudioso. 

Logo, quem é estudioso tem melhores notas". 
Com esse estudo, foi possível demonstrar que os 
alunos da ELC têm um rendimento 15% superior 
na escola convencional, e um aumento de renda 
real de 7%. "Isso me deixa muito satisfeita", diz 
ela. Esse estudo serve ainda para corroborar os 
cri térios para o curso, como resumiu o coorde
nador Barnabé: "A seleção não é para os bons. 
É uma seleção que te pega no pulo. A gente 
quer os ruins mesmo. O cara que já está inseri
do em um contexto, a gente guarda na manga, 
para, quem sabe, uma parceria futura". 
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Text Box
Fonte: Arede, São Paulo, ano 7, n. 72, p. 40-43, ago. 2011.




