
O projeto CineDegrau está an-
gariando recursos para levar
produções audiovisuais para a
comunidade do bairro Jardim
Ângela, em São Paulo. Não há
cinema próximo ao local e o ob-
jetivo do projeto é justamente
permitir que os moradores te-

nham acesso a esse espaço de
cultura e lazer.

O cenário escolhido pela
agência Oca para a exibição
dos filmes é um escadão que ho-
je serve como passagem para
os moradores. As exibições se-
rão mensais com filmes de cur-
ta e média duração. A proposta
tem o intuito de agregar um pú-
blico diverso que englobe
crianças, jovens e adultos. De-
pois das sessões, existe a possi-
bilidade de haver debates en-
tre os espectadores.

Para que todos saibam as
ações desenvolvidas, ao longo
do projeto CineDegrau, será en-
viado mensalmente um boletim
eletrônico, com fotos e texto,
para os colaboradores e tam-

bém para o mailling da Oca. Pa-
ra exibir os filmes será utilizado
um telão com projetor e caixas
de som. As “cadeiras” desse ci-
nema improvisado serão os de-
graus da própria escadaria. A
ideia é que sejam fornecidas al-
mofadas pensando no conforto
dos expectadores.

Para o projeto poder sair do
papel, a equipe da agência está
angariando R$ 5 mil que servi-
rão para comprar equipamen-
tos necessários para as exibi-
ções e também para a confecção

das almofadas. Em troca o cola-
borador adota um degrau.

A meta é ocupar toda a escada-
ria dessa manifestação cultural.
Os valores começam com R$ 10 e
não têm limite. Acima de R$ 100,
por exemplo, a foto do colabora-
dor aparecerá no telão antes das
exibições. Além disso, o nome se-
rá registrado em um degrau e po-
derá conhecer a Oca. Se a meta
for atingida até 15 de abril, o co-
laborador receberá essa recom-
pensa. Caso contrário, o dinhei-
ro será devolvido. ■

CineDegrau planeja levar cinema às escadarias

No mesmo ano em que foi exibi-
do “Cidade de Deus” nas telo-
nas de todo o mundo, estreava a
Escola de Cinema Darcy Ribei-
ro. Nesses 10 anos de existên-
cia, muita coisa mudou por trás
das câmeras: os bastidores ga-
nharam mais técnicos forma-
dos, o filme digital substituiu a
película e as produções passa-
ram a ser filmadas por celular e
exibidas na internet. “Houve de-
mocratização da produção, mas
ainda não está resolvido o pro-
blema de como chegar ao desti-
no final. O grande desafio é co-
mo organizar essa atividade”,
destaca a diretora Irene Ferraz.

Mantida pelo Instituto Brasi-
leiro de Audiovisual (IBAV),
uma instituição sem fins lucrati-
vos, a escola foi criada com o ob-
jetivo de promover a educação
e a cultura através da formação
profissional, do ensino e da pes-
quisa, visando ao desenvolvi-
mento do setor audiovisual.

No mesmo passo que a esco-
la, o segmento amadureceu e
hoje atrai cada vez mais brasilei-
ros para esse mercado. “Está
mudando a cara do audiovisual:
temos bons roteiristas, fotógra-
fos, operadores e 90% deles es-
tão empregados. Isso chama
atenção dos jovens. Tanto é que
vimos dobrar o número de ins-
critos para os cursos neste ano.
A atividade se tornou uma pro-

fissão”, comemora. “Tenho
uma ex-aluna que resolveu em-
preender e montou uma produ-
tora que tem faturamento de R$
1 milhão. Essa nova geração é
‘transmídia’ porque incorpora
novas tecnologias e abre merca-
dos que a gente nem imaginava
que existia”, destaca.

Um dos atores que ajudaram

nesse processo de amadureci-
mento do setor foi o governo,
que, por meio dos ministério da
Cultura e da Ciência e Tecnolo-
gia, incentivou as produções.
“Mas não podemos depender
para sempre de editais. O Vale
Cultura é um avanço porque vai
permitir que mais pessoas pos-
sam assistir aos filmes, mas é

preciso mais”, aponta.
Para ela, o maior apetite dos

brasileiros pelas produções do
país é reflexo do maior número
de filmes em cartaz, no celular
e na internet. “É uma brincadei-
ra que se joga a dois. Mas o brasi-
leiro também aprendeu a valori-
zar o país e quer ver isso na telo-
na. Seja como for, tem que ter

filme para todo tipo de gosto,
contanto que tenha qualidade”,
afirma.

A história da escola começa
em meados dos anos 1990, quan-
do Irene voltou ao Brasil, após
dois anos como coordenadora
da Escuela Internacional de Ci-
ne y Televisión de Santo Anto-
nio de los Baños, em Cuba. Na
época, ela sonhava criar uma
instituição naqueles moldes
com o propósito de ser uma es-
cola de cinema comprometida
com o país. O objetivo era iden-
tificar as diferentes tendências
e enfoques do ensino ao redor
do mundo e adaptar para a reali-
dade brasileira.

Com o apoio do antropólogo
e professor Darcy Ribeiro, Ire-
ne iniciou os contatos para a es-
cola do papel. A ideia foi recebi-
da com entusiasmo por Eliezer
Batista, que a levou ao advoga-
do doutor Raphael de Almeida
Magalhães. Em 1998, eles apoia-
ram a criação do IBAV, integran-
do o Conselho Fundador. Os
primeiros conselheiros foram
Oscar Niemeyer, Nelson Perei-
ra dos Santos, Cacá Diegues,
Walter Lima Jr., Marieta Seve-
ro, Vilma Lustosa, Moacyr Wer-
neck, Ana Lúcia Magalhães Pin-
to, João Luiz Vieira, Clóvis Bri-
gagão, Alfredo Renault e Irene
Ferraz. E para homenagear o
grande intelectual e pensador
Darcy Ribeiro, ficou decidido
que a instituição de ensino te-
ria o nome dele. ■

Agência Oca está angariando
recursos para projetar filmes
na comunidade Jardim Ângela
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Em dez anos de existência, Escola Darcy Ribeiro consegue dobrar número de inscritos para seus cursos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Inovação & Economia Criativa, p. 16.




