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O cara de Enchente é só um dos 1.057 

jovens que já passaram pelas Oficinas 

Kinoforum, idealizadas pela produtora 

Zita Carvalhosa e pelo cineasta Christian 

Saghaard. Desde 1989 Zita coordenava o 

Festival Internacional de Curtas-Metra-

gens de São Paulo, o maior da América 

Latina. Seu sonho era levar os filmes até 

a periferia da cidade, projeto que con

seguiu realizar dez anos depois. O que 

não imaginava, quando fez a primeira 

projeção numa praça do bairro Capão 

Redondo, era que o público se interes

saria mais pelo jeito de fazer os curtas. 

"Os jovens vieram perguntar se poderiam 

transformar algumas das suas ideias em 

filmes", diz Saghaard, parceiro de Zita 

desde a primeira edição. 

Das projeções para as Oficinas Ki

noforum foi um pulo. Nelas, jovens da 

periferia paulistana podem entender com 

mais profundidade o cinema, aprender a 

fazer um "curta" e se expressar por meio 

dele. No primeiro módulo, os alunos têm 

contato com a história do cinema e as 

diferenças entre filmes comerciais e au

torais. No segundo, escolhem uma área 

para se especializar: som, edição, roteiro, 

produção, direção, fotografia e filmagem. 

E, sempre em agosto, durante o Festival 

Internacional, os curtas-metragens são 
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exibidos em uma sessão dedicada espe

cialmente à produção das oficinas. 

Como todo projeto, este também 

depende de financiamento. A Petrobras 

tem sido a principal patrocinadora, mas 

Zita ainda precisa "passar o pires" todos 

os anos. A última oficina teve o apoio da 

NET. O recurso é essencial para cobrir 

gastos com equipamentos, transporte e 

salários dos professores - profissionais 

atuantes no mercado. As aulas acontecem 

na sede de ONGs ou em associações de 

bairro. Zita conta que quando as Ofici

nas Kinoforum começaram, os jovens 

da periferia paulistana, como de todo o 

país, tinham outra perspectiva de futu

ro. Eram poucos os que ingressavam na 

universidade e muitos nem concluíam o 

ensino médio. Mas programas de governo 

como o Prouni, que oferece bolsas em 

universidades para estudantes do ensino 

público, e a ascensão econômica da classe 

C mudaram esse quadro. "Os bairros não 

mudaram tanto, mas as pessoas sim. E o 

que elas relatam, também", diz Zita. 

Não faz muito tempo, uma grande 

parcela dos "curtas" dos alunos tratava do 

alcoolismo e da desestruturação familiar, 

questões cotidianas na periferia. "Agora, 

eles querem falar das próprias ideias", 

diz Zita. Exemplo disso é o garoto Lu

cas Polonio Tomé, de 14 anos. Morador 

do bairro Itaquera, no extremo leste da 
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capital paulista, e terceiro dos quatro filhos de um comerciante 

e de uma atendente de supermercado, ele acaba de concluir o 

segundo módulo das oficinas. Articulado e decidido, ele descreve 

a ideia do filme que quer produzir após a oficina. "Vai se chamar 

O Curupira Urbano. É a história de um índio que sempre viveu 

na mata e, quando sai em busca de alimento, descobre que ao 

seu redor só existem prédios", diz. 

O entusiasmo dos alunos só aumenta nas oficinas. E o 

cuidado de Zita e sua equipe para não criar falsas ilusões, 

também. "Não alimentamos a ideia de que todos serão diretores 

de cinema", diz ela. Isso não significa que os professores façam 

vista grossa quando veem um trabalho tecnicamente ruim. "A 

gente quer que o filme fique bom, claro", diz Jorge Guedes, 

coordenador do curso. Até porque os alunos que se destacam 

despertam o interesse de outros profissionais do mercado. 

Frequentemente , Zita e Guedes 

recebem ligações de colegas pedindo 

indicação de alunos talentosos. E com 

orgulho que ela lembra do ex-aluno que 

está estudando cinema na Alemanha ou 

da menina que hoje trabalha na Cinema

teca de São Paulo. Alguns fazem filma

gens para casamentos, outros entram em 

produtoras. "No meu bairro, os jovens 

ou trabalham em telemarketing ou em 

redes de fast-food", diz Paulo Neto. Com 

ele, foi diferente. Mesmo tendo de correr 

atrás, todos os anos, de patrocínio, Zita 

e sua equipe querem mais "enchentes" 

em São Paulo. A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 66, p. 118-121, ago. 2012.




