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Escola promove educação
e cultura com audiovisuais
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 brincadeira que se joga a dois. Mas o brasileiro também aprendeu a valorizar o país e quer ver isso na telona. Seja como for, tem que ter
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nesse processo de amadurecimento do setor foi o governo,
que, por meio dos ministério da
Cultura e da Ciência e Tecnologia, incentivou as produções.
“Mas não podemos depender
para sempre de editais. O Vale
Cultura é um avanço porque vai
permitir que mais pessoas possam assistir aos filmes, mas é
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No mesmo ano em que foi exibido “Cidade de Deus” nas telonas de todo o mundo, estreava a
Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Nesses 10 anos de existência, muita coisa mudou por trás
das câmeras: os bastidores ganharam mais técnicos formados, o filme digital substituiu a
película e as produções passaram a ser filmadas por celular e
exibidas na internet. “Houve democratização da produção, mas
ainda não está resolvido o problema de como chegar ao destino final. O grande desafio é como organizar essa atividade”,
destaca a diretora Irene Ferraz.
Mantida pelo Instituto Brasileiro de Audiovisual (IBAV),
uma instituição sem fins lucrativos, a escola foi criada com o objetivo de promover a educação
e a cultura através da formação
profissional, do ensino e da pesquisa, visando ao desenvolvimento do setor audiovisual.
No mesmo passo que a escola, o segmento amadureceu e
hoje atrai cada vez mais brasileiros para esse mercado. “Está
mudando a cara do audiovisual:
temos bons roteiristas, fotógrafos, operadores e 90% deles estão empregados. Isso chama
atenção dos jovens. Tanto é que
vimos dobrar o número de inscritos para os cursos neste ano.
A atividade se tornou uma pro-

fissão”, comemora. “Tenho
uma ex-aluna que resolveu empreender e montou uma produtora que tem faturamento de R$
1 milhão. Essa nova geração é
‘transmídia’ porque incorpora
novas tecnologias e abre mercados que a gente nem imaginava
que existia”, destaca.
Um dos atores que ajudaram
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Em dez anos de existência, Escola Darcy Ribeiro consegue dobrar número de inscritos para seus cursos

À frente da escola, Irene Ferraz acredita que o maior desafio é organizar o setor de audiovisual

filme para todo tipo de gosto,
contanto que tenha qualidade”,
afirma.
A história da escola começa
em meados dos anos 1990, quando Irene voltou ao Brasil, após
dois anos como coordenadora
da Escuela Internacional de Cine y Televisión de Santo Antonio de los Baños, em Cuba. Na
época, ela sonhava criar uma
instituição naqueles moldes
com o propósito de ser uma escola de cinema comprometida
com o país. O objetivo era identificar as diferentes tendências
e enfoques do ensino ao redor
do mundo e adaptar para a realidade brasileira.
Com o apoio do antropólogo
e professor Darcy Ribeiro, Irene iniciou os contatos para a escola do papel. A ideia foi recebida com entusiasmo por Eliezer
Batista, que a levou ao advogado doutor Raphael de Almeida
Magalhães. Em 1998, eles apoiaram a criação do IBAV, integrando o Conselho Fundador. Os
primeiros conselheiros foram
Oscar Niemeyer, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues,
Walter Lima Jr., Marieta Severo, Vilma Lustosa, Moacyr Werneck, Ana Lúcia Magalhães Pinto, João Luiz Vieira, Clóvis Brigagão, Alfredo Renault e Irene
Ferraz. E para homenagear o
grande intelectual e pensador
Darcy Ribeiro, ficou decidido
que a instituição de ensino teria o nome dele. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Inovação & Economia Criativa, p. 16.

CineDegrau planeja levar cinema às escadarias
Agência Oca está angariando
recursos para projetar filmes
na comunidade Jardim Ângela
Redação
redacao@brasileconomico.com.br

O projeto CineDegrau está angariando recursos para levar
produções audiovisuais para a
comunidade do bairro Jardim
Ângela, em São Paulo. Não há
cinema próximo ao local e o objetivo 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 hoje serve como passagem para
os moradores. As exibições serão mensais com filmes de curta e média duração. A proposta
tem o intuito de agregar um público diverso que englobe
crianças, jovens e adultos. Depois das sessões, existe a possibilidade de haver debates entre os espectadores.

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

As “cadeiras”
desse cinema
improvisado
serão os degraus
da escadaria

bém para o mailling da Oca. Para exibir os filmes será utilizado
um telão com projetor e caixas
de som. As “cadeiras” desse cinema improvisado serão os degraus da própria escadaria. A
ideia é que sejam fornecidas almofadas pensando no conforto
dos expectadores.
Para o projeto poder sair do
papel, a equipe da agência está
angariando R$ 5 mil que servirão para comprar equipamentos necessários para as exibições e também para a confecção

das almofadas. Em troca o colaborador adota um degrau.
A meta é ocupar toda a escadaria dessa manifestação cultural.
Os valores começam com R$ 10 e
não têm limite. Acima de R$ 100,
por exemplo, a foto do colaborador aparecerá no telão antes das
exibições. Além disso, o nome será registrado em um degrau e poderá conhecer a Oca. Se a meta
for atingida até 15 de abril, o colaborador receberá essa recompensa. Caso contrário, o dinheiro será devolvido. ■

